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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 Groot Hoeselaren,
 
Mag ik starten met mijn steun te betuigen aan al de land- 
en tuinbouwers die deze zomer weer eens getroffen werden 
door de weersomstandigheden. Mijn waardering voor deze 
mensen in moeilijke omstandigheden.
 
Bij de grote volksraadpleging, de gemeenteverkiezing van 
14 oktober 2018, besliste u als inwoners zeer duidelijk dat 
Hoeselt een stap vooruit diende te zetten door te vernieu-
wen in de breedte. 
De eerste fase ‘voldoende woongelegenheid creëren’ is vol-
op in uitvoering en andere volgen.
Voorheen moesten onze kinderen en kleinkinderen uitwij-
ken. Nu heeft iedereen een grote keuze om hier te blijven 
of komen te wonen.
Wat men ook zoekt, een klein of groot appartement, bouw-
plaats of woning, er is nu eindelijk voldoende aanbod! Te-
vens zijn we bij de eerste gemeenten die overeenkomstig 
de Vlaamse wetgeving voldoende sociale wooneenheden 
bouwden.
De financiële studie van Belfius betreffende toekomstige 
inkomsten van de gemeenten geeft ontegensprekelijk dui-
delijk aan dat we door de vergrijzing een zware verminde-
ring van inkomsten zullen hebben uit de personenbelasting. 
Vandaar dat we niet mogen stilstaan. Voldoende actieve in-
woners is immers een noodzaak voor een financieel leefbare 
gemeente. Hoe meer mensen in Hoeselt komen wonen en 
werken, hoe meer inkomsten voor onze gemeente, voor 
u. Tevens kunnen we met deze inkomsten meer doen voor 
onze inwoners zoals het verder inzetten op gescheiden rio-
leringen wat goed is voor ons milieu.
U kon in HBVL lezen dat 6 op de 10 nieuwbouwwoningen 
in alle gemeenten van Limburg, ook in de kleine, apparte-
menten zijn. Hoeselt ligt daar nog ver onder want we wensen 
landelijk te blijven. De Vlaamse overheid wil dat we hoger 
bouwen om minder gronden te verkwisten. En ze hebben 
gelijk. Wat weer het milieu tegemoet komt. Al deze nieuw-
bouw zorgt ook voor mindere uitstoot door strenge isola-
tienormering en het verplicht opwekken van eigen milieu-
vriendelijke energie. Enkele schepencolleges terug keurden 
we zelfs de omvorming goed van meer dan twee hectaren 
landbouwgronden naar bebossing! Een milieubewuste keuze.

Onze ecologische voetafdruk zal 
kleiner worden omdat we in Hoe-
selt door de vernieuwing in de 
breedte alles wat we nodig hebben 
aanwezig zal zijn. Bij iedere inplan-
ting zal een vlotte mobiliteit nage-
streefd worden. 
Met deze centrumversterking en 
door de aangroei van de bevol-
king zal ook onze plaatselijke mid-
denstand zijn voordelen hebben. 
Al deze nieuwe bouweenheden zullen ook rechtstreeks of 
onrechtstreeks werk leveren aan veel kleine en grote be-
drijven. Bijkomende industrie en handel in onze eigen om-
geving zorgen voor werkgelegenheid.
Veel mensen zitten dagelijks uren in de file van en naar hun 
werk. Dat is pas slecht en vergroot onze ecologische voe-
tafdruk. Dankzij de vooruitgang en investeringen hebben 
we een bloeiende economie, onmisbaar voor welvaart. Wel-
vaart ook voor onze gemeente en haar inwoners.
Samen vooruit, economie en ecologie hand in hand. Zelfs 
indien de nieuwe regering alle gemeenten verplicht te fu-
sioneren, zijn we gestart om ons Hoeselt leven in te blazen 
door nieuwbouw, handel, industrie, sportzone, senioren-
zorgzone, kortom alles wat de Hoeselaren nodig hebben. 
Nooit zullen we dan door verplichte fusie minderwaardig 
kunnen behandeld worden.
 
Op foto’s van vijftig jaar geleden was Hoeselt heel anders 
dan vandaag en zo zal dat binnen vijftig jaar ook weer zijn!
Landelijk zal Hoeselt met zijn deelgemeenten steeds blijven, 
hoe dan ook. Maar we moeten een goede toekomst durven 
tegemoet gaan. Iedere generatie heeft daar recht op!
 

Met Hoeseltse groeten,

Uw burgervader,
Werner Raskin
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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

Samen voor een Veerkrachtig HOESELT tijdens de 
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid!

Op 10 oktober wordt geestelijke ge-
zondheid wereldwijd in de kijker gezet. 
In Vlaanderen gaan we een stapje ver-
der en houden we een 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid. 
Onder het motto ‘Samen veerkrach-
tig’ zetten wij van 1 tot 10 oktober in                                                                                
op dit levensbelangrijke thema.
Kleine en grote uitdagingen, simpele 
en zware beslissingen, gemakkelijke en 

moeilijke keuzes, ... iedereen krijgt er 
mee te maken. Maar wat voor de ene 
simpel of gemakkelijk is, is voor de ande-
re zwaar en moeilijk. Hoe je omgaat met 
dit alles, hangt af van je veerkracht. Meer 
veerkracht helpt je om minder snel de 
moed te laten zakken en door te zetten.

En goed nieuws, je kan je veerkracht 
trainen! Want je veerkracht wordt voor 

een groot deel bepaald door je vaardig-
heden om met problemen en stress om 
te gaan. En die kan je oefenen! Zo kan je 
leren hoe je met een negatieve gebeur-
tenis toch positief kan omgaan of hoe je 
je goed gevoel kan beschermen.

Hoe?  Van 1 tot 10 oktober maken we 
geestelijke gezondheid meer bespreek-
baar, bundelen we onze    krachten en 
delen we tips en oefeningen om je veer-
kracht te versterken.

Wil je nu al aan de slag? Geef je veer-
kracht dan een boost met de oefenin-
gen op www.fitinjehoofd.be
of neem een kijkje op de website:  
www.samenveerkrachtig.be

Hoeselt jouw favoriete fietsgemeente?
Dit jaar start de verkiezing Fietsgemeente/-stad 2020 met een totaal nieuwe formule. 
Deze editie kiest het grote publiek de winnaars via een grootschalige online enquête (van 
20 september tot 31 oktober 2019). Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaam-
se Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond en Het Nieuwsblad.

Vul de enquête in en maak van onze gemeente jouw favoriete fietsgemeente 2020! 

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen 
griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte 
en haal vanaf half oktober je griepprik. 
Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb 
je gezondheidsproblemen zoals diabe-
tes, een ziekte van longen, hart, lever of 
nieren? Dan is het risico op complicaties 
door griep veel hoger. Daarom laat je je 
best vaccineren vanaf half oktober. Zo 
heb je de beste kans om geen griep te 
krijgen in de winter. 

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. 
De Wereldgezondheidsorganisatie 
stemt het vaccin af op het griepvirus 
dat waarschijnlijk zal overheersen in het 
najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin 

voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf 
je in een woonzorgcentrum dan is het 
zelfs gratis. Wil je weten of je tot een 
risicogroep behoort en hoeveel je griep-
vaccin precies kost? Vraag het na bij je 
huisarts.

  www.griepvaccinatie.be.

Zorg dat je niets mist door griep
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TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be

GC Ter Kommen 
trakteert !

Op 1 oktober 2019 start het 41ste cultuurseizoen in GC Ter Kom-
men. Veertig jaar geleden opende Cultureel Centrum Ter Kommen 
dus officieel haar deuren.
Om dit te vieren werd een uitgebreid, gevarieerd en boeiend pro-
gramma uitgewerkt. De eerste maand van het seizoen is daar al een 
perfecte weerspiegeling van.

We openen met de sterke theatermonoloog ‘Wintertulpen’ door 
Marleen Merckx. Hierover lees je meer verderop in dit magazine. 
Drie dagen later, op vrijdag 4 oktober, staat comedian Joost van 
Hyfte op het podium met zijn smaakmakende humorvoorstelling 
‘Keukengeheimen’. Woensdag 9 oktober schakelen we over naar 
de modus ‘kindercinema’ en vertonen we voor kinderen vanaf zes 
jaar en hun ouders de kinderfilm ‘Monky’, een Nederlands gespro-
ken film vol grappige, kleurrijke personages die ons toch uitdaagt 
om met andere ogen te kijken naar rouw en verwerking. Schattige 
aapjes maken een ernstig thema licht verteerbaar.

Piet Kusters hebben we de laatste jaren al enkele keren aan het werk 
kunnen zien op activiteiten van verenigingen en nadien als deel-
nemer in ‘Belgium’s got talent’ op VTM. Piet gaat touren met een 
mentalismeshow en doet hiervan een try-out in GC Ter Kommen. 
Een ontwapenend optreden dat je nog lang zal bijblijven.

Gezelligheid is al jaren troef in Ter Kommen. Dat benadrukken we dit 
seizoen met twee tapijtconcerten. Eén op donderdag 17 oktober met 
Barbara Dex en een tweede in het voorjaar 2020 met Guy Swinnen 
(60) die ook een verjaardag te vieren heeft. Bij een tapijtconcert 
zit het publiek lekker gezellig en dicht bij de artiest, helemaal in het 
midden van de zaal. Neem plaats op de tapijten, kussens of stoelen 
en geniet van de pure muziek én van lekkere versnaperingen en een 
sfeervolle inkleding die het plaatje compleet zullen maken.

Rockliefhebbers komen op 26 oktober aan hun trekken met de 
vijftiende editie van ‘I love Rock!’ en creatievelingen kunnen zich 
volledig laten gaan in de workshop ‘Geef leer en rubber een nieuw 
leven.’ Je leert er met het leer van kapotte riemen, handtassen, jas-
sen en met rubber van binnenbanden leuke juwelen, sleutelhangers 
en portemonnees te maken. Zo maak je voor iedereen die je lief is 
een passend, persoonlijk en origineel cadeau.

En een verjaardag is natuurlijk niet compleet zonder cadeautjes. 
Daarom trakteert GC Ter Kommen alle bezoekers en deelnemers 
aan de eigen voorstellingen, vormingen en activiteiten op een leuk 
extraatje. Laat je verrassen en verzeker je alvast van een ticket of 
schrijf je tijdig in!

 www.terkommen.be  |  gcterkommen@hoeselt.be  |  089 30 92 10

Joost van Hyfte
Keukengeheimen

 ComedyVR
04-10

2019

Monky
 Kinderfilm 6+

WO
09-10

2019

Piet Kusters

Try-out  
theatershow

 Mentalisme

DO
10-10

2019

Geef leder en rubber
een nieuw leven

 Vorming

DI
15-10

2019

Barbara 
Dex

In een 
notendop

 Theater

DO
17-10

2019

I love Rock XV
 Rock

ZA
26-10

2019
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Oktober belooft heel wat in de bib!
Deze drukke zomer kan de bibliotheek terugblikken op een geslaagde opendeurdag bij Njoddër Kermis, de activiteiten ‘Op Stap’ 
naar het eerste leerjaar en de workshop ‘Pamperklanken’. De lezing ‘Etiketjes’ was op een mum van tijd volzet en een interes-
selijst is aangelegd. De oermens bracht knotsgekke situaties bij het ‘voorlezen met een extraatje’ en krijgt een vervolg. Ook de 
seizoensopener van Markant O.L.Vrouw vond plaats in de bib. En er staat nog heel wat op het programma dit najaar:

Maandag 7 oktober van 13.00 tot 
15.00 uur bespreekt de leeskring de 
laatste roman van de hand van Walter 
Van den Broeck. Het boek ‘De vreem-
delinge’ drukt de lezer onverbiddelijk 
met de neus op zijn eigen verwachtin-
gen van het leven en wat daar uiteinde-
lijk van overblijft. Een interessant boek 
dat ongetwijfeld verschillende menin-
gen en dialogen brengt.

i.s.m. Femma Neder | 3 € | Inschrijven via 
albert.gielkens@telenet.be

Maandag 28 oktober van 19.00 tot 
21.00 uur komt onze langverwachte 
spreker Guido Vangertruyden langs 
in de bib. Er zijn nog slechts enkele 
plaatsen beschikbaar. Deze dr. Specia-
list brengt het abdominaal verhaal, het 
kookboek omgekeerd, onafscheidelijk 
deel uitmakend van een tweedelig gas-
tronomisch hoofdwerk. Hij geeft je ook 
extra’s die jouw immuniteit ten goede 
komen. Kortom een uniek literair ver-
haal ernstig en hilarisch gebracht.

Gratis | Inschrijven via  
bibliotheek@hoeselt.be

Op zoek naar qualitytime voor u en uw 
(klein)kind? Dan is woensdag 30 okto-
ber van 13.30 tot 14.30 uur misschien 
het ideale verwenmoment voor jullie. 
‘Samen’ werken en bewegen staat cen-
traal in dit yoga-uurtje. De workshop is 
gericht op (groot)ouders met kleuter 
tussen 2,5 en 5 jaar. Voor kinderen is 
het een manier om te werken aan hun 
zelfvertrouwen. Opgelet: ook hier zijn 
nog slechts enkele plaatsen beschik-
baar.

i.s.m. Opvoedingswinkel Zuid-Limburg | 
gratis | huisvanhetkind@bilzen.be

Het Hoeselts Toneelgezelschap zoekt jong talent!
Het HTG zoekt zich elk sei-
zoen opnieuw te pletter naar 
jonge mensen die hun kans 
willen wagen op het toneel. 
Acteertalent is er genoeg in 
Hoeselt maar om al deze po-
tentiele Brad Pitt’s of Ange-
lina Jolie’s zover te krijgen dat 
ze hun eerste stappen op dat 
podium durven te zetten; dat 
is een ander paar mouwen.

Onder andere daarom cir-
culeerde bij het HTG al en-
kele jaren de vraag om met 

jeugdtoneel te starten om 
van daaruit jongeren te laten 
doorgroeien naar het “grotere 
werk”. Wel, nu is het einde-
lijk zo ver. Er is een regisseur 
gevonden die speciaal hier-
voor een toneelstuk heeft 
geschreven en hij zoekt tien 
jeugdige acteurs en actri-
ces om deze spannende en 
bloedstollende thriller te ver-
tolken.

Ben je tussen 14 en 24 jaar en 
je wil meespelen in “Lynx!”, 

stuur dan als de bliksem een 
email met je naam, leeftijd, 
adres en telefoonnummer 
naar julien.swennen@skynet.
be en dan ontvang je een uit-
nodiging voor een auditie. Er-
varing is NIET vereist! 

Het wordt gegarandeerd een 
megaleuke ervaring en wie 
weet zien we één van jullie 
over een paar jaar op de rode 
loper in Hollywood!

 www.htghoeselt.be
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Extra aandacht voor borstkanker in oktober

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid met het Bevolkings-
onderzoek Borstkanker.
Het onderzoek moedigt vrouwen van 50 tot en met 69 jaar 
aan om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten ne-
men. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten 
vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt.
Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden ontdekt. Daar-
door is het één van de ziekten die in aanmerking komen voor 
een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte vroeger wordt 
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een zwaardere behande-
ling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Wil je jouw situatie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker 
opzoeken?
Dat kan online én mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatie-
schema vinden. Inloggen kan via je elektronische identiteits-
kaart. 

 Meer weten over het bevolkingsonderzoek? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 
tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar bevolkingsonderzoek.be/borstkanker

Ook in Hoeselt willen we de nodige aandacht geven aan deze 
vreselijke ziekte. Samen met alle Hoeseltse vrouwenverenigin-
gen organiseert GC Ter Kommen de pakkende theatermonoloog 
‘Wintertulpen’ van Marleen Merckx. Op een heel gewone en 
soms zelfs grappige manier vertelt ze over het mentale en fysieke 
proces van een vrouw die verneemt dat ze borstkanker heeft. De 
opbrengst van deze avond wordt geschonken aan ‘Think Pink’.

20.15 u
GC Ter Kommen

Hoeselt

DI
01-10

2019

Marleen  
Merckx  

Paljas Producties

Wintertulpen
 Theater 

Tickets: 10 euro
www.terkommen.be | 089 30 92 10

i.s.m. de Hoeseltse afdelingen  
van Femma, Markant en KVLV

Oktober =  
borstkankermaand. 

Think Pink! 

20.15 u
GC Ter Kommen

Hoeselt

DI
01-10

2019

Marleen  
Merckx  

Paljas Producties

Wintertulpen
 Theater 

Tickets: 10 euro
www.terkommen.be | 089 30 92 10

i.s.m. de Hoeseltse afdelingen  
van Femma, Markant en KVLV

Oktober =  
borstkankermaand. 

Think Pink! 



ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2019 in Hoeselt

Dinsdag 1 oktober – donderdag 10 
oktober
10-DAAGSE VAN DE 
GEESTELIJKE GEZONDHEID

 www.samenveerkrachtig.be of  
      OCMW 089 30 92 60

Dinsdag 1 oktober
MARLEEN MERCKX: 
WINTERTULPEN 
20.15u. GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen 089 30 92 10

Woensdagen 2 en 16 oktober
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

 OCMW 089 30 92 60

Donderdagen 3, 10, 17 en 24 oktober
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 4 oktober
JOOST VAN HYFTE: 
KEUKENGEHEIMEN

20.15u  GC Ter Kommen
 GC Ter Kommen 089 30 92 10 

Zaterdag 5 oktober
THRIFT SHOP – ’T FABRIEK – 
TWEEDEHANDSBEURS
10.00 u. GC Ter Kommen

 0473 35 36 33 (na 16u)  
       of receptie@tfabriek.be 

Zaterdagen 7, 14, 21 en 28 oktober en 
5 november
PAMPERKLANKEN – 
BOEKSTARTACTIVITEIT
10.00 u. Bibliotheek, Nederstraat

 bibliotheek@hoeselt.be

Zondag 6 oktober
EETDAG N-VA
11.30 u. GC Ter Kommen

 Bert Vertessen 0477 53 85 79

Maandag 7 oktober
LEESKRING BIBLIOTHEEK: 
DE VREEMDELINGE VAN 
WALTER VAN DEN BROECK
13.00 u. Bibliotheek, Nederstraat

 bibliotheek@hoeselt.be

Dinsdag 8 oktober
LADY’S NIGHT FEMMA – 
FILMVERTONING VICTORIA 
AND ABDUL
19.00 u. GC Ter Kommen

 Rita Wouters 0485 35 69 53 

Woensdag 9 oktober
KINDERFILM: MONKY
14.00 u. GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdag 10 oktober
PIET KUSTERS – TRY OUT 
‘MENTALISME’
20.15 u. GC Ter Kommen 

 GC Ter Kommen 089 30 92 10

Vrijdag 11 oktober
KINDERBAL OUDER- 
VERENIGING GVB DE TWEE-
SPRONG ROMERSHOVEN
18.00 u. GC Ter Kommen

 cindy.lathouwers@outlook .be

Zaterdag 12 oktober
EETAVOND OUDERVERE-
NIGING GVB WONDERWIJS
17.00 u. GC Ter Kommen

 Leen Janssen - leen_janssen@hotmail.com

Zondag 13 oktober
NATUURKLUSSEN IN DE 
WINTERBEEKVALLEI – 
NATUURPUNT ZO LIMBURG
09.00 u. Hombroekstraat 25

 Ellen Stoffelen 089 49 29 36

Zondag 13 oktober
PANNENKOEKENCONCERT 
KON. HARMONIE ST. CECILIA
14.30 u. GC Ter Kommen

 Balder Waumans 0498 94 50 82

Dinsdag 15 oktober
WORKSHOP: GEEF LEER EN 
RUBBER EEN NIEUW LEVEN
19.30 u. ’t Fabriek

 GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdag 17 oktober
BARBARA DEX: IN 
EEN NOTENDOP – 
TAPIJTCONCERT

20.15 u. GC Ter Kommen
 GC Ter Kommen 089 30 92 10

Vrijdag 18 oktober
AVONDMARKT 
OKTOBERKERMIS
17.00 u. L. Lambrechtsstraat en 
Dorpsstraat

 089 51 03 10

Zaterdag 19 oktober
KIENAVOND RADIO SPORT
20.00 u. GC Ter Kommen

 ronald.colson@gmail.com 

Zondag 20 en maandag 21 oktober
HOESELT KERMIS
15.00 u. Hoeselt Centrum

 089 51 03 10

Zaterdag 26 oktober
I LOVE ROCK XV
19.00 u. GC Ter Kommen

 www.iloverock.be

Zondag 27 oktober
EETDAG K.V.V.
11.30 u. GC Ter Kommen

 Michel Vanroy 

Woensdag 30 oktober
WORKSHOP OUDER-
KINDYOGA
13.30 u. bibliotheek, Nederstraat

 bibliotheek@hoeselt.be

Donderdag 31 oktober
MOORDDINER - 
ROEMESOAVE
19.00 u. GC Ter Kommen

 Wendy Hansen 0472 97 72 27
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Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia  
neemt deel aan prestigieuze wedstrijd  
in Nederland

Al sinds 1951 organiseert de Lim-
burgse Bond van Muziekgezelschap-
pen (LBM) de concertconcoursen. De 
deelnemende verenigingen krijgen een 
rapport van een deskundige jury waarin 
aanwijzingen staan om de muzikale 
prestaties te verbeteren. Ook is er een 
bescheiden geldprijs aan verbonden. 

“Maar daar is het 

ons niet om te doen. Het gaat ons om 
de eer. Er doen twaalf orkesten mee en 
wij zijn daarvan het enige uit België”, 
verduidelijkt Ludwig.

Publieke belangstelling
De Concertconcoursen vinden op 20 
en 27 oktober plaats in De Oranjerie 
in Roermond. Op de tweede wed-

strijddag is harmonie Sint-Cecilia aan 
de beurt. “Het is de eerste keer dat 
wij er mogen deelnemen. Wij hoopten 
altijd al eens om te mogen meedoen. 
De beleving is er heel anders dan hier 
in België. De publieke belangstelling is 
ook veel groter. Dat hebben voorzitter 
Balder Waumans en ik vorig jaar nog 
kunnen vaststellen toen wij een kijkje 
gingen nemen”, weet Thijssen.

Opnames in Hoeselt
Wie de wedstrijd niet zelf kan bijwo-
nen, kan ze via het internet volgen. 
“De sites van L1 en LBM zullen het 
event integraal streamen”, vervolgt 
Ludwig. “Bovendien komt de Neder-
lands-Limburgse zender L1 op 28 sep-
tember opnames maken in Hoeselt. 
Het filmpje zenden ze voorafgaand 
aan het concours uit. Wie ons zelf nog 
aan het werk wil zien, is trouwens van 
harte welkom op ons jaarlijkse Pan-
nenkoekenconcert op 13 oktober om 

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Hoeselt telt af naar 27 oktober. Dan 
neem het orkest onder leiding van dirigent Conrad Onclin deel aan de Concert-
concoursen in Roermond. “Het is een wedstrijd met veel uitstraling. Enkel wie 
voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen wordt toegelaten. Voor ons is het een 
hele eer om te mogen deelnemen”, zegt het trotse bestuurslid Ludwig Thijssen.

“Een eer om te mogen deelnemen”
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14u30 in Ter Kommen. Daar kan je alle 
werken horen die we ook in Roermond 
zullen brengen. Je kan zeggen dat het 
een soort van generale repetitie is.”

62 muzikanten
In totaal zal De Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia, opgericht in 1895, met 
liefst 62 muzikanten uit Hoeselt en 
omstreken naar Nederland afzakken. 
“En daar zijn heel veel jongeren bij”, 
klinkt het trots. Al sinds februari leven 
ze toe naar de Concertconcoursen. 
“Toen zijn we met de repetities ge-
start. Als inspeelwerk brengen we 
een paso doble. Daarnaast zijn er nog 
twee wedstrijdwerken: Blue Shades 
van Frank Ticheli dat tien minuten 
duurt en door blues geïnspireerd is. 
Het tweede is Amazonia van Jan van 
der Roost. Dat laatste is een meerde-
lig werk over het Amazonewoud. Heel 
actueel, maar weliswaar toevallig ge-
kozen.”

+85 %
Voor Ludwig Thijssen is de beleving 
belangrijker dan het resultaat. Toch 
droomt hij stiekem van een hoge sco-
re. “Wij hopen dat de jury ons harde 
werk beloont met een score van 85 % 
of meer. Dat betekent dat we mogen 

promoveren naar de eerste divisie van 
de amateurblaasmuziek. Dat zou een 
prachtige start zijn van ons jubileum-
jaar. In 2020 bestaat de Koninklijke 
Harmonie St-Cecilia immers 125 jaar.”  

Geert Houben
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Dankzij de workshop ‘op stap naar een nieuwe wereld’ werd de stap van kleuterklas naar 
eerste leerjaar voor deze kinderen veel aangenamer om te zetten.

Tradities worden in ere gehouden. De kaarsjesprocessie naar de Jeugdkapel bracht 
weer een honderdtal mensen bij elkaar aan dit prachtige stukje Hoeselt.

Tijdens Open Monumentendag konden bijna duizend mensen het prachtige resultaat 
bewonderen van de verbouwingswerken aan Brouwerij De Es in Schalkhoven.
Proficiat aan de initiatiefnemende eigenaars.

Fase 1 van de wegenwerken in Alt-Hoeselt is vlot 
verlopen. De aannemers starten nu aan fase 2. Op de 
gemeentelijke website kan je de omleidingsplannetjes 
vinden die gelden tijdens de werken alsook de locaties van 
de bushaltes.

Hoeselt ging op zoek naar haar ‘Sjunste boom’ en deze 
prachtige eiken in de Vrijhernstraat werden de terechte 
winnaars. Wie de wandelingen en/of fietstochten langs-
heen de mooiste bomen nog wil doen, kan een boekje 
verkrijgen bij de dienst toerisme (Ter Kommen).

De bib gooide zijn deuren open. Ben jij er al geweest? Ga 
zeker eens langs en ontdek het boeiende aanbod, alsook 
de vele activiteiten die er plaatsvinden.

G
illes D

um
oulin Photography
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4300 nieuwe fluo hesjes voor de schoolgaande 
jeugd in Bilzen, Hoeselt en Riemst
Verkeersveiligheid staat hoog op het pri-
oriteitenlijstje van de politiezone Bilzen 
– Hoeselt – Riemst, en zeker wanneer 
het de veiligheid van onze schoolgaande 
jeugd betreft. 
Net voor de start van het nieuwe school-
jaar is het onderwerp weer prangend ac-
tueel. De afgelopen week nog kwam het 
VIAS (het vroegere BIVV) met statistie-
ken die aantonen dat bijna de helft van 
alle ongevallen met kinderen en jonge-
ren gebeurt op weg van en naar school. 
Gemiddeld raken elke schooldag 17 kin-
deren of jongeren betrokken in een ver-
keersongeval op weg naar of van school.

Om ons steentje bij te dragen aan een 
beter verkeersveiligheidsbeleid bij de 
kwetsbare groep van schoolgaande jeugd 
tussen 3 en 12 jaar oud, werden er door 
de politiezone bijna 4300 nieuwe fluo 
hesjes aangekocht en dit voor een be-
drag van 9236 €. Het initiatief om elk 
schoolgaand kind van een fluohesje te 
voorzien, werd in 2002 in het leven ge-
roepen door Rotary Club Bilzen en de 
politiezone ondersteunt het project fi-
nancieel sinds 2010. 

De lokale vertegenwoordigers van Rota-
ry mochten deze hesjes in ontvangst ne-
men en verdelen onder de deelnemende 
scholen binnen de drie gemeenten die 
onze politiezone rijk is. In deze scholen 
worden de leerlingen verplicht om de 
hesjes te dragen van en naar school.  

Voor Bilzen en Riemst waren respec-
tievelijk burgemeesters Johan Sauwens 
en Mark Vos aanwezig bij de overhan-
diging van de hesjes aan de mensen van  

Rotary. De Gemeente Hoeselt werd 
(wegens jaarlijks verlof van burgemeester 
Werner Raskin) vertegenwoordigd door 
schepen en waarnemend burgemeester,  
Yves Croux.

Voor Rotary Club Alden Biesen Bilzen 
kwamen Jean-Marie Beckers en Wilfried 
Odeurs ter plaatse, en Rotary Club 
Riemst – Zuid-Limburg werd vertegen-
woordigd door Marc Moies en Charles 
Beauduin. 

Veilig rijden met een motorfiets 125cc
Lichte motorfietsen duiken steeds vaker 
op in het verkeer. 
De meest voorkomende zijn deze met 
een cilinderinhoud van 125 cc, de zoge-
naamde “scooters”.
Scooters moeten ingeschreven worden 
en krijgen een nummerplaat, beginnend 
met een “M”.

Lichte motorfietsen mag je besturen met 
een rijbewijs B (autorijbewijs) en uiteraard 
ook met een motorrijbewijs.
Ben je enkel in het bezit van een autorij-
bewijs maar heb je geen motorrijbewijs, 
dan mag je een lichte motorfiets bestu-
ren in gans België, maar niet in het bui-
tenland (dus ook niet in Nederland).
Verder is het verplicht om veiligheidskle-
dij te dragen, net zoals een motorrijder.
Dit betekent dat je, zelfs bij zomerse 
temperaturen, een jas, lange broek, hoge 
schoenen die de enkels beschermen, 

handschoenen en, last but not least, een 
goedgekeurde valhelm moet dragen.
Een T-shirt, korte broek, slippers of een 
zomers kleedje zijn dus niet aangewe-
zen. Je verzekeraar kan bij een ongeval of 
een val immers bepaalde vergoedingen 
weigeren of verminderen, als blijkt dat 
het dragen van veiligheidskledij bepaalde 
letsels had kunnen voorkomen of dat de 
verwondingen minder ernstig zouden zijn 
bij het dragen van de juiste kledij.
Stel: je loopt een zware kwetsuur aan je 
hand op bij een ongeval. De verzeke-
ringsmaatschappij stelt een geneeshaar 
aan, die tot de conclusie komt dat dit let-
sel voorkomen had kunnen worden door 
het dragen van handschoenen. Dit kan 
op termijn verstrekkende gevolgen heb-
ben, denk bijvoorbeeld aan een uitkering 
wegens blijvende invaliditeit…
Heb je nog vragen in dit verband? Stel ze 
gerust aan de politie of aan je verzekeraar!

   11



Jong Hoeselts muzikaal talent 
start vijfjarige jazz-opleiding

“Ik wil gewoon veel met muziek bezig zijn”
Dat de Hoeseltse grond een goede voedingsbodem is voor muzikaal talent bewijzen Toon Rumen 
uit Werm en Maxim Vandooren uit Hern. De 18-jarigen doorstonden een ingangsexamen en zijn 

in september gestart aan het Antwerps Conservatorium, afdeling jazz. Over vijf jaar hopen de 
twee kameraden met een diploma van deze universiteit op zak met een professionele muzikale 

carrière te starten. “Het is geen evidente studiekeuze, maar ik wil er later geen spijt van hebben 
dat ik het niet zou gedaan hebben.”
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Toon en Maxim willen zich over een half 
decennium  via deze opleiding een ex-
cellente musicus kunnen noemen. Een-
voudig om met deze hogere studies te 
starten, is het allerminst. “Gedurende 
twee dagen hebben wij er allerhande 
testen afgelegd. Eerst waren er prakti-
sche proeven waarbij je een werk krijgt 
opgelegd en ook enkele stukken met 
studenten moet spelen. Als deze proe-
ven in orde waren, mocht je verder voor 
onder meer de zogenaamde gehoortes-
ten. Ze checken of je akkoorden, inter-
vallen en allerhande technische begrip-
pen kunt herkennen”, schetst Maxim 
Vandooren.

Contrabas
De testen verliepen probleemloos voor 
Maxim en Toon. Ze zullen zich allebei 
verdiepen in een ander instrument. “Ik 
kies voor de contrabas”, aldus een ge-
passioneerde Toon. “Toegegeven, er 
zijn niet veel jongeren die dat ook spe-
len. Nochtans ben ik muziek beginnen 
spelen op een basgitaar. Rockmuziek 
vooral. Geleidelijk aan groeide mijn in-
teresse voor jazz en voor de contrabas. 
De klank spreekt me enorm aan, maar 
ook hoe het eruit ziet. Het is het totaal-
plaatje.” Maxim neemt plaats achter de 
drums. “Ik speel het al jaren. Alleen had 
ik de indruk dat ik wat uitgeleefd was in 
bepaalde genres zoals rock. Vervolgens 
begon ik me te verdiepen in jazz. Daar 
kan ik nog veel leren en hopelijk kan ik er 
mijn beroep van maken.”

Muzikale toekomstplannen
De droom van de twee jonge Hoesela-
ren is om in de toekomst furore te ma-
ken in de jazzscene en er hun boterham 
mee te verdienen. “De meesten die hier 
afstuderen, beginnen een carrière als 
professioneel muzikant of als leerkracht. 
Het zou mooi zijn als ik de twee ooit kan 
combineren”, blikt Toon vooruit. “Ik wil 
vooral veel bezig zijn met muziek”, pikt 
Maxim daarop in. Hij beseft dat hij geen 
alledaagse studiekeuze gemaakt heeft. 
“Het is zeker niet de gemakkelijkste 
weg om te bewandelen. In het secundair 
volgde ik Latijn-wiskunde en bijna nie-
mand raadde mij deze richting aan. Maar 
ik kan beter doen wat ik graag doe, dan 
achteraf spijt te hebben van een gemiste 
kans”, besluit Maxim.

Geert Houben
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Nieuwe medewerkers
KINDEROPVANG

Een nieuw schooljaar zorgt 
ook voor nieuwe en vertrouw-
de gezichten binnen het team 
van de kinderopvang.
Nadine Abbate versterkt 
sinds 1 september 2019 
het team van opvangbege-
leidsters en zal zowel in het 
centrum als in de deelge-
meenten geregeld terug te 
vinden zijn. 
 

Inne Berx kennen jullie wel-
licht al langer. Zij is sedert 1 
mei 2018 werkzaam als op-
vangbegeleidster ter vervan-
ging van een ziek personeelslid 
maar is nu kunnen doorgroei-
en naar een vaste betrekking.
Inne zullen jullie zowel in het 
centrum als in de deelge-
meenten tegenkomen in de 
opvanglocaties.  
 

DIENST PERSONEEL 

Tilly Huysmans
Graag stellen we ook Tilly 
Huysmans aan u voor.  Se-
dert 1 september 2019 
kunnen jullie Tilly iedere 
voormiddag terugvinden 
op de 2e verdieping van 
het gemeentehuis, waar zij 
werkzaam is voor de perso-
neelsdienst. 
 

TECHNISCHE DIENST 

Wouter Cuyx
Wouter Cuyx is sedert 1 
september 2018 werkzaam 
bij de technische dienst 
waar hij verantwoordelijk is 
voor het onderhoud van de 
gemeentelijke gebouwen. 
We wensen hem te felicite-
ren met zijn overschakeling 
naar een vaste betrekking. 
 

Op pensioen: Jos Lambrechts 
van de sportdienst
Na een carrière van 39 jaar bij de gemeente Hoeselt ging Jos 
Lambrechts op 31 augustus 2019 op pensioen. 

Na werkzaam te zijn geweest bij verschillende ploegen bin-
nen de technische dienst was Jos de afgelopen jaren werk-
zaam als klusjesman in en om Ter Kommen.

Bedankt voor je inzet en collegialiteit en geniet van je wel-
verdiend pensioen!

De gemeente Hoeselt is op zoek naar een deskundige ruimtelijke ordening voor de 
dienst Omgeving.
Solliciteren kan tot en met 30 oktober 2019. Meer info op www.hoeselt.be of bij de ge-
meentelijke personeelsdienst (089 51 03 21).

Afhalen quotum huisvuilzakken
Als je het quotum aan huisvuilzakken voor 2019 nog niet 
hebt afgehaald, kan dit nog bij de dienst Omgeving tot eind 
december 2019.
Je hebt recht hierop als je op 1 januari 2019 gedomicilieerd 
was in onze gemeente.
Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen!

Inzameling asbest en roofing op 
dinsdag 1 oktober 2019
Wie asbesthoudend bouw- en sloopafval of roofing heeft, 
kan hiermee terecht op het gemeentelijk recyclagepark op 
dinsdag 1 oktober 2019 tussen 16u00 tot 19u00.
Die namiddag worden enkel deze afvalfracties aanvaard!
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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

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.

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

GEBOORTEN
Datum Naam Dochter of zoon van

2/08/19 Minne SCHOEFS dochter van Jochen en Brenda VANDERSPIKKEN

3/08/19 Leander CLOOSEN zoon van Gian en Rachelle VROEMEN

3/08/19 Leandro HERMANS zoon van Ben en Kelly SMEERS

13/08/19 Ayman BENALI zoon van Mohamed en Latifa ABJAMA

26/08/19 Enora HARDY dochter van Stefan en Carolien VANDEBEEK

28/08/19 Amélie HAYEN dochter van Wesley en Saskia SMITS

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

17/08/19 Nathalie COLMONTS en Benny THEWISSEN

24/08/19 Beatrice-Mihaela COSMESCU en Patrick VANHEES

24/08/19 Annelies DE WITTE en Philippe VRANCKEN

30/08/19 Sarah HAEKENS en David JULIENS

31/08/19 Stephanie WOUTERS en Sam BROUNS

31/08/19 Wendy MACHIELS en Marijn VRANCKEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/08/19 Paula KNAEPEN 24/12/44

17/08/19 Sylvaan HERMANS 13/12/39

22/08/19 Marie VANSPAUWEN 23/09/32

28/08/19 Maria DUCHATEAU 1/02/30

28/08/19 Christina DRIESEN 21/06/24

28/08/19 Victor CROMMEN 6/11/37

29/08/19 Anna THONNON 17/06/66

OPGELET! Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 21 oktober – kermismaandag 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.

Karin Wijnants 
Dorpsstraat 12 - Hoeselt 

• 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

Geniet dagelijks van een lekker, 
gezond en dagvers middagmaal!

Brasserie De Tommen & Thuisverpleging ‘Zorg met een lach!’
bieden voortaan maaltijdbezorging aan huis.

Voor hulpbehoevenden, mensen met een beperking of 
gewoon voor het gemak. Ook “weekendmenu” mogelijk!

INFO & RESERVATIE:
frankennat@icloud.com

Frank Meyers
0478 26 52 58

Nathalie Vidal
0495 26 94 24

Tommenstraat 17  •  3730 Sint-Huibrechts-Hern (Hoeselt)
012 45 88 37  •   www.detommen.be


