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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,

We gaan de laatste maanden van het jaar tegemoet, een 
moment om even terug te blikken op de afgelopen zomer. 

Als eerste gemeente in Haspengouw is toen onze bivak-
zone in de Hooilingenstraat officieel geopend door deputé 
Inge Moors en Bert Lambrechts. Al snel vonden trekkers 
en avonturiers hun weg naar deze locatie. Regelmatig was 
er dan ook een tent te spotten op deze basiskampeerplaats. 

De werf van Alt-Hoeselt gaat zijn laatste maanden in. Op 
deze manier gaat dit bestuur verder met het afkoppelen van 
rioleringswater. De totaalaanpak van deze werken zorgen er 
dan ook voor dat alle nutsmaatschappijen gelijktijdig hun 
leidingen vervangen en aanpassen. Deze efficiënte aanpak 
zorgt dan wel tijdelijk voor hinder en omleggingen maar op 
deze manier kunnen we hier jaren mee verder. Vanaf maart 
starten we ook in Schalkhoven met de aanleg van nieuwe 
rioleringen en aanpassingen van de weg.

Openbare werken, mobiliteit en veiligheid zijn met elkaar 
verweven. Een mooi voorbeeld hiervan was dan ook te mer-
ken in Alt-Hoeselt. Na een vraag tot een veiligere school-
omgeving hebben we samen met de buurtbewoners een 
plan opgemaakt om een veilige verbinding te maken tussen 
de kerk en schoolomgeving. Dankzij deze burgerparticipatie 
is men momenteel bezig met de werken ervan.

De overige schoolomgevingen zul-
len het komend jaar ook aangepakt 
worden om duidelijk aan te tonen 
wanneer men de school nadert. Ik 
wil dan ook de directies van onze 
Hoeseltse scholen en de leden van 
de verkeerscommissie bedanken 
voor hun constructieve input en 
samenwerking om dit te gaan rea-
liseren.

Op dit moment wordt er nog aan het meerjarenplan gesleu-
teld door het bestuur. We kijken uit naar onze voorstelling 
ervan. Eens de budgetten klaar liggen kunnen we verder aan 
de slag om Hoeselt verder uit te bouwen. We zullen jul-
lie hierover informeren in één van de volgende edities van 
Hoeselt Mag Gezien.

Ik wens u alvast veel leesplezier met deze editie.

Met vriendelijke groeten,
Bert Vertessen

Schepen openbare werken, mobiliteit, leefmilieu,…
bert.vertessen@hoeselt.be
0477 53 85 79
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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

Vernieuwingswerken spoorlijn tussen Hasselt en Tongeren
Infrabel zal vernieuwingswerken uitvoeren aan de spoorlijn 
tussen Hasselt en Tongeren.
De werken zijn gestart midden augustus en lopen tot het 
einde van het jaar.
Voor deze werken zullen een aantal overwegen worden afge-
sloten voor alle verkeer.
In onze gemeente zal dit zijn van 22 november (22u00) tot 
25 november (06u00) in de Pasbrugstraat en in de Onze-
Lieve-Vrouwstraat.
Tijdens de weekends zal er geen treinverkeer zijn tussen Has-
selt en Bilzen. 
Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan je terug-
vinden op www.b-rail.be.
Om veiligheidsredenen vinden deze werken ‘s nachts plaats. 

De werken kunnen geluidshinder met zich meebrengen. 
Infrabel doet er alles aan om deze hinder tot een minimum te 
herleiden.

Wat wordt ‘het sjùnste landschap van Hoeselt’?
Na het succes van ‘De Sjùnste boom’ 
gaat Hoeselt nu op zoek naar ‘Het 
Sjùnste landschap’ van Hoeselt. 
Hou je fototoestel of smartphone bij 
de hand en leg de mooiste landschap-
pen van Hoeselt vast. Van 15 februari 
tot 15 mei 2020 kunnen de foto’s in-

gezonden worden.
De wandel- en fietstocht langsheen 
de ‘Sjùnste landschappen’ zal doorgaan 
op 21 juni 2020. Opnieuw zal dit in 
samenwerking zijn met de Hoeseltse 
horecazaken.
Verdere informatie volgt…

Het voorbije jaar is het aantal dumpin-
gen van chemisch afval in de provin-
cie sterk gestegen. De productie van 
vooral synthetische drugs wordt een 
steeds groter probleem, met als gevolg 
ernstige risico’s op het vlak van veilig-
heid, gezondheid en milieu. 
Parket en politie zijn vastberaden om 
de strijd tegen de criminele drugs-
productie op te voeren. Het is immers 
wenselijk dat dergelijke labo’s in een 
vroeg stadium worden gedetecteerd, 
zodanig dat dumpingen kunnen wor-
den voorkomen. De burger kan hier-
bij helpen door melding te maken van 
verdachte signalen.
Iedereen kan via het ‘anoniem drugs-
meldpunt Limburg’ telefonisch mel-
ding maken van verdachte signalen 

i.v.m. criminele drugsproductie in 
Limburg. De politie zal alle meldingen 
onderzoeken met behoud van de ano-
nimiteit van de melder. 
Meer informatie hierover zoals signa-
len die wijzen op een drugslabo of – 
afval en hoe je een verdachte activiteit 
of vermoedelijk drugsafval kan melden 
vind je op www.hoeselt.be

  Meld Drugs Anoniem 0800 208 77  

Samenwerken tegen drugscriminaliteit

Alarm of 
camerasysteem 
aanmelden
Ben jij eigenaar van een bewakings-
camera? Breng vandaag nog de 
verplichte aangifte op www.aangif-
tecamera.be in orde!
Voor meer info over het regis-
treren van een camera, surf naar  
www.besafe.be
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TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be

Causerie

Dag, Bonjour! Christophe Deborsu 
en Annick De Wit
Dinsdag 5 november om 20.15 uur | ‘t Fabriek

Christophe Deborsu (RTL) 
en Annick De Wit (Het 
Laatste Nieuws) bieden je 
een inkijk in het avontuur 
dat een gemengd huwelijk 
in ons land is. Zijn Walen 
en Vlamingen elkaars spoor 
bijster geraakt? Waarom is 
de onzichtbare taalgrens die 

ons land ooit administratief in twee helften deelde, een onover-
brugbare Berlijnse muur geworden? Of lijkt dat maar zo? Zijn 
Vlamingen en Walen gedoemd om te scheiden? Is het gemengd 
huwelijk van Christophe en Annick gedoemd om te stranden?
Deze lezing is geen geschiedenisles maar een uitloper van 
hun gelijknamige boek “Dag, Bonjour!”. Aanstekelijk en-
thousiast en met veel fijne humor overlopen Christophe en 
Annick allerlei gelijkenissen en verschillen tussen Vlamingen 
en Walen. In vogelvlucht bekijken ze de meest uiteenlopende 
domeinen: economie, cultuur, godsdienst, seks, sport, leven 
en dood en politiek.
 
i.s.m. ’t Fabriek

 Tickets: 10 euro, 9 euro (reducties)

Movies for Kids 

Bennie Stout 
Woensdag 6 november om 14.00 uur | GC Ter Kommen
De prachtige Sintfilm Bennie Stout speelt zich af in de jaren 
’30.
Benjamin ‘Bennie’ Stout doet zijn naam alle eer aan. Met zijn 
zeepkist, een zelfgemaakte trapauto, zet hij de boel regelma-
tig op stelten.
Bovenaan zijn verlanglijstje voor Sinterklaas staat een nieuwe, 
glimmende trapauto, die hij in de etalage van de speelgoed-
winkel heeft gezien. Maar het is crisistijd en Bennies vader 
blijft voorlopig in Spanje werken om extra geld te verdienen.
Bennie heeft nog maar één wens: hij vraagt Sinterklaas om 
ervoor te zorgen dat zijn vader snel thuiskomt, zodat ze met 
de hele familie pakjesavond kunnen vieren. Al snel komt Ben-
nie erachter dat dat niet zo eenvoudig is. Hij bedenkt een list 
om zijn vader zelf op te halen en schrijft stiekem zijn naam bij 
de ‘stoute kinderen’ in het grote boek van Sinterklaas. Want 
als stout jongetje moet je mee in de zak naar Spanje! En laat 
dat nu net zijn waar Bennie het allerliefst naartoe wil.
 

 Nederlandsgesproken film van Johan Nijenhuis – 2011 -  leeftijd: 4+ -  
duur: 93’ – prijs: 2 euro 

Sintvoorstelling voor de ganse familie!

Blinde Vink: wie zoekt die Sint?
Woensdag 27 november om 14.00 uur | GC Ter Kommen
Hij zoekt, Hij zoekt, die lieve, goede Sint...
In het kasteel van de Sint is het tijd voor de jaarlijkse grote 
schoonmaak. Maar die loopt niet zo netjes als gepland...
De Sint zoekt slaapwandelend naar zijn bed, PoetsPiet zoekt 
wringend naar uitvluchten, PakjesPiet zoekt dringend naar 
een cadeautje én Pablo zoekt zingend naar... de liefde.

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

Live concert 

Steve Harley 
(Cockney Rebel)  
Acoustic Trio
Vrijdag 29 november om 20.15 
uur | GC Ter Kommen
Steve Harley, de originele 
Cockney Rebel, gaat akoestisch 
toeren in trio-formule. Steve 
wordt vergezeld door de origi-
nele Cockney Rebel-bandleden 
Barry Wickens (viool, gitaar) en 
James Lascelles (piano, percus-
sie).
 
Steve Harley en Cockney Rebel 
werden wereldberoemd met 
hun hits: Mr. Soft, Judy Teen, Mr. Raffles en natuurlijk ook  
‘Make me smile’ en ‘Sebastian’.
 
Een sfeervolle voorstelling van de man die door Rod Stewart 
werd beschreven als “Eén van de beste tekstschrijvers die 
Groot-Brittannië ooit heeft geproduceerd”.
 

 Tickets: 24 euro, 22 euro (reducties)
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Donderdag 7 november van 19.30 tot 
22.30 uur 
keuken GC Ter Kommen
Voor drukbezette mensen en ouders in 
tijdsnood is het soms moeilijk om een 
gezonde en gevarieerde lunchbox klaar 
te maken.
In deze workshop maken we samen een 
aantal snelle en gezonde lunchboxes: ge-

zonde boterhammen, gezonde wraps, sa-
lades,… Daarnaast krijg je leuke tips voor 
een gezonde lunchbox voor kinderen.
 
• Prijs: 22 euro /15 euro / 4 euro 
• Organisatie: Vormingplus Limburg 

i.s.m. GC Ter Kommen
• Inschrijven:  

www.vormingpluslimburg.be

Workshop: snelle en gezonde lunchboxes

Leeskring Neder - Tegenwoordig 
heet iedereen sorry Bart Moeyaert

Maandag 25 november van 13.00 tot 15.00 uur | Bibliotheek

Leeskring Neder bespreekt 
het boek dat er zonder de 
boekenbeurzen van Ant-
werpen of van  Frankfurt 
nooit was gekomen volgens 
de auteur. Eerst had deze 
‘Nobelprijswinnaar voor kin-
derliteratuur’ een paar flinke 
schoppen onder de kont no-
dig. Schoppen waar hij trou-
wens niet goed van was, maar 
die hem deden verlangen 
naar een welgemeende sorry. 
Het is een pleidooi voor goed 
en oprecht kijken, zonder 
meteen te veroordelen. Ook 
benieuwd naar meer? 

Inschrijven kan via albert.gielkens@telenet.be.  
De deelnameprijs is 3 euro.
i.s.m. Femma Neder

Voorlezen met een extraatje  
“De vier elementen”
Woensdag 27 november van 13.30 tot 15.00 uur | Bibliotheek

Water, vuur, wind en aarde … een waanzinnig thema boordevol 
verhalen, wonderlijke proeven en ontdekkingen. Dit en nog veel 
meer interactief gebracht door Mariloe, Huguette en Simonne.

Kinderen van 4 tot 7 jaar zijn welkom. Het is gratis, maar inschrij-
ven via bibliotheek@hoeselt.be

Herdenken …. om nooit te vergeten. 
Een mooie herinnering, een kaarsje 
bij een foto …. maar ook een brief kan 
verdriet verzachten en troost bieden.

Postkantoor 00/00/00  is een initia-
tief waarbij enerzijds nabestaanden een 
brief sturen naar overledenen en an-
derzijds een brief kan worden geschre-
ven als nalatenschap. De brief wordt 
later gepost, op een door de schrijver 
bepaalde dag.
00/00/00 geeft aan dat tijd in de 
dood onbestaande is. ‘Er is een leven 
met en zonder de overledene’, kan je 
lezen op de website van Poskantoor 
00/00/00 .

Er zijn vier kunstenaars die de brie-
ven in ontvangst nemen en illustraties 
maken van wat de mensen aanreiken 
in hun brief. Stuk voor stuk zijn het 
beklijvende illustraties die het gevoel 
weerspiegelen van de woorden. 

Al deze kleine dingen samen maken 
het mogelijk de dood een plekje te ge-
ven en ermee om te gaan. ‘Verwerken’ 
is dan ook een beladen werkwoord.

De illustratie hiernaast is gebaseerd op 
de brief van Els en Lieven en werd ge-
creëerd door Sassafras De Bruyn (be-
kend van haar prachtige prentenboeken 
en van het programma ‘Man bijt Hond’). 

VOOR
LEZEN

met een
EXTR
AATJE

  hoeselt.bibliotheek.be    bibliotheekhoeselt

27/11 ǀ De 4 elementen

13.30-15.00 

GRATIS
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar

Inschrijven: 

aan de balie of via 

bibliotheek@hoeselt.be

WATER, VUUR, WIND en AARDE … 

Een waanzinnig thema boordevol verhalen, 

wonderlijke proeven en ontdekkingen.

Brieven naar de andere zijde
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Viering ter herdenking van  
Wapenstilstand 

11 november nadert ... steden en gemeenten herdenken dan traditioneel hun slachtoffers 
van de Eerste Wereldoorlog. Ook de gemeente Hoeselt. Maar die dag denken we ook aan 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. De wa-
penstilstand blijft een belangrijke geschiedenisles. Met de huidige vluchtelingenstroom in 
gedachte is het belangrijk dat we dit stuk geschiedenis niet vergeten.  Vrede is onze grootste 
bekommernis en moet dat blijven!
Op maandag 11 november is er in de Sint-Stefanuskerk om 10.30 uur een bijzondere her-
denkingsdienst met aansluitend (omstreeks 11.15 uur) het gebruikelijk ceremonieel met toe-
spraken en bloemenhulde aan het Monument van de Gesneuvelden.  De herdenking wordt 
opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt in aanwezigheid van de bur-
gerlijke overheid, een delegatie van de Koninklijke School voor Onderofficieren van Saffraan-
berg, de Hoeseltse oudstrijdersvereniging en de kinderen van de plaatselijke basisscholen.
De gemeente wil de inwoners meer betrekken bij de herdenking en roept alle belangstel-
lenden op om deel te nemen aan de plechtigheden.

Ter afsluiting wordt aan de aanwezigen door de gemeente nog een receptie aangeboden 
in de raadzaal van het gemeentehuis.

BILZEN – HOESELT – RIEMST  

Infoavond ‘Klimaatboom zoekt tuin’
2 december 2019 om 19u30
Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben 
jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspie-
gel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners 
van Bilzen, Hoeselt en Riemst na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met 
deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in CC De Kimpel, Kleine zaal, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen. 
Schrijf in voor de infoavond via www.centrumduurzaamgroen.be/vormingamber. 
Meer info over de actie: www.limburg.net/klimaatboomzoekttuin. 



ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2019 in Hoeselt

Zondag 3 november
PASTA EETDAG KOOR ATER 
BLOKKES
12.00 u. Pastorij Romershoven

 089 51 40 35 aterblokkespastadag@gmail.com

Zondag 3 november
KWIS CHIROMEISJES HERN
18.30 u. GC Ter Kommen

 daria.loyens@hotmail.com
 
Dinsdag 5 november
LEZING ‘DAG, BONJOUR’ - 
CHRISTOPHE DEBORSU  
EN ANNICK DE WIT
20.15 u. ’t Fabriek

 089 30 92 10 GC Ter Kommen

Woensdag 6 november
KINDERFILM:  
BENNIE STOUT –  
DE GROTE SINTERKLAASFILM
14.00 u. GC Ter Kommen

 089 30 92 10 GC Ter Kommen

Donderdagen 7, 14, 21 en 28 
november
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 7 november
WORKSHOP: SNELLE EN 
GEZONDE LUNCHBOXES
19.30 u. Keuken GC Ter Kommen

 089 30 92 10 GC Ter Kommen

Zaterdag 9 november
MISSIEFEEST –  
MISSIE HOESELT
14.00 u. GC Ter Kommen

 Tonia Pellaers 0485 70 20 21

Zondag 10 november
PAARDEN- EN 
HONDENZEGENING  
ST. HUBERTUSRIDDERS
09.00 u. Herenstraat, St. H. Hern

 Cynthia Guissenne 0496 77 89 13

Zondag 10 november
KERMIS ALT-HOESELT 
Met kermisbar door ZVC Provan
16.00 u. Hof Ter Poorten (Fagard)

Zondag 10 november
MISSIEFEEST –  
MISSIE HOESELT
10.00 u. GC Ter Kommen

 Tonia Pellaers 0485 70 20 21

Maandag 11 november
VIERING  
TER HERDENKING VAN 
WAPENSTILSTAND
10.30 u. Sint-Stefanuskerk

Woensdag 13 november
WORKSHOP  
‘PROPER THUIS’ I.K.V. 
ACTIEWEEK  
GEZOND BINNENMILIEU
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW

 OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 15 + zaterdag 16 november  
GOED GEK!  
HET HOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP
20.00 u. GC Ter Kommen

 Marc Hellemans 089 41 67 92  

Zaterdag 16 november
KLEDINGINZAMELING 
KIWANI’S TONGEREN 
AMBIORIX  
T.V.V. KVG
09.00 u. Hoeselt 

 Jos Bijloos 0475 50 10 92

Maandag 18 november
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen

Dinsdag 19 november
SENIORENDANSFEEST 
OCMW EN SAR
13.30 u. GC Ter Kommen

 OCMW 089 30 92 60

Woensdag 20 november
DORPSRESTAURANT OCMW – 
FEESTMAALTIJD  
N.A.V. DE HOESELTSE 
SENIORENWEEK
11.30 u. GC Ter Kommen

 OCMW 089 30 92 60

Donderdag 21 november
FEESTELIJKE 
SMULNAMIDDAG  
IN HET DC OCMW
14.00 u. Monetzaal DC OCMW

 OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 22 + zaterdag 23 november
GOED GEK!  
HET HOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP
20.00 u. GC Ter Kommen

 Marc Hellemans 089 41 67 92

Zaterdag 23 november
FIGHT EXPLOSION 7  
MET KICKBOKS- EN  
MMA-WEDSTRIJDEN
19.00 u. Sporthal Ter Kommen

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

Zondag 24 november
EETDAG ZVK ’T SIEBELKE
11.30 u. GC Ter Kommen

 heidi.berx@hoeselt.be  

Maandag 25 november
LEESKRING BIB: TEGEN-
WOORDIG HEET IEDEREEN 
SORRY – BART MOEYAERT
13.00 u. Bibliotheek, Nederstraat 1

 bibliotheek@hoeselt.be

Maandag 25 november
FILMVOORSTELLING A.C.V.
19.30 u. GC Ter Kommen

 jeanjamaer@skynet.be 

Woensdag 27 november
VOORLEZEN MET EEN 
EXTRAATJE: DE 4 ELEMENTEN
13.30 u. Bibliotheek, Nederstraat 1

 bibliotheek@hoeselt.be

Woensdag 27 november
SINTVOORSTELLING: WIE  
ZOEKT DIE SINT? BLINDEVINK
14.00 u. GC Ter Kommen

 089 30 92 10 GC Ter Kommen

Donderdag 28 november
UITWISSELINGSBEZOEK  
AAN DORPSRESTAURANT 
ALT-HOESELT
11.30 u. PC Altenaar

 OCMW 089 30 92 60

Vrijdag 29 november
CONCERT: STEVE HARLEY 
ACOUSTIC TRIO
20.15 u. GC Ter Kommen

 089 30 92 10 GC Ter Kommen

Zondag 1 december
MTB-TOERTOCHT  
WTC DE WARE VRIENDEN
8.00 u. Voetbalplein  
KSV Hoeselt Bergstraat

Dinsdag 3 december
LEZING ‘DE KEUKEN VAN 
MIJN KINDERTIJD’
14.00 u.   Ensorzaal OCMW Hoeselt

 inschrijven vóór dinsdag 26/11  
       via OCMW 089 30 92 60
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Van missiezuster naar mère supérieur 
van de “Fransen”, de Zusters van de 
Voorzienigheid

Als de oudste van een gezin met vijf meisjes 
trad Josette Bijloos (69) in bij de Zusters 

van Voorzienigheid. Ze deed dat in haar 
geboorteplaats Hoeselt, waar vandaag een 

klooster van de Franse congregatie is gevestigd. 
Daar staan de zusters – vandaag zijn ze nog met 

zeven, ze verblijven in een nieuw kloostergebouw 
- bekend als de ‘Fransen’.

“Ik voel me een 
wereldburger”
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Dat ze non zou worden, was kennelijk 
voor haar al jong een uitgemaakte zaak. 
Ze was amper 12 toen ze voor zichzelf 
uitmaakte dat ze als non door het leven 
zou gaan. Een droom die zoals bij veel 
andere prille tieners snel ingeruild wordt 
voor een andere? Of speelde de voor-
zienigheid toen al een rol in haar toen 
nog prille leven? “Als meisje had ik een 
diep verlangen (lees, roeping) om non te 
worden, en dat werd met de jaren nog 
sterker”, biecht ze op. “Alleen, ik wilde 
naar de missies.”

Bij de Fransen
Elf jaar later, ze was toen 23, werd haar 
roeping werkelijkheid; ze werd één van 
de ‘Fransen’. Ondertussen had ze al het 
diploma van regentes Engels, Neder-
lands en Godsdienst op zak. In Bres-
soux bij Luik gaf ze Nederlands. Maar de 
missies lonkten. Op haar 28ste werd ze 
uitgezonden naar Madagascar, een ge-
wezen Franse en later Engelse kolonie. 
Liefst 31 jaar cijferde ze zich weg voor 
de zwakken en kwetsbaren op het ei-
land. “Mijn geluk kon ik niet op, ik was 
missiezuster”, laat ze horen. 

Een cultuurschok 
Zuster Josette – Ma Sera (Ma Soeur) 
zoals ze in Madagascar bekend staat 
– kwam terecht in de brousse. “Een 
cultuurschok! Bedelaars op straat. De 
confrontatie met de harde werkelijk-
heid: armoede! Ik zag ondervoede kin-
deren op straat en in de ziekenhuizen. 
Diarree, tuberculose, melaatsheid en 
malaria staken de kop op. Zelf liep ik 
malaria op. Vijf jaar moest ik leven met 
koorts. Nadien had ik antistoffen ge-
kweekt waardoor ik immuun werd voor 
malaria”, bekent Ma Sera. Hier kan ik 
als religieuze nuttig werk doen, dacht 
ze. Tien jaar stond ze voor de klas in de 

brousse. “Ik stond in het middelbaar, ik 
gaf Engels in klassen van 70 leerlingen,”, 
vertelt zuster Josette. “ Ze kwamen uit 
de brousse, en ze liepen te voet naar 
school. Sommigen 100 kilometer ver”.

Rondreis
Na 10 jaar schooljuf te zijn geweest vroeg 
de congregatie dat ze zich zou ontfer-
men over de novicen en dat ze pastoraal 
werk zou doen. Ook in die functie was 
ze 10 jaar actief. “Er waren jaren dat ik 
drie novicen onder m’n hoede kreeg, 
andere jaren tien.” De overige 11 jaar, 
die ze op Madagascar doorbracht, was 
ze regionaal verantwoordelijke van haar 
orde. “Ik trok het eiland rond. Wat niet 
vanzelfsprekend was”, werpt ze op. “Ik 
verplaatste me, zoals de plaatselijke be-
volking in een taxibus.  600 kilometer 
was de verste verplaatsing. Daar deed ik 
op slechte wegen vol gaten 30 uur over. 
Ik doorkruiste héél het eiland, leerde 
nog beter de vele etnische stammen en 

hun gebruiken kennen. Ik werd overal 
gastvrij onthaald. En, ik ontdekte hoe 
mooi het Rode Eiland is.”

In een safe house
Als missiezuster moet je gaan waar de 
congregatie je naartoe stuurt. Mada-
gascar was voor zuster Josette een af-
gesloten hoofdstuk. Ze trok naar Lon-
den. Daar werkte ze 2 jaar in een Safe 
House voor meisjes die in de prostitutie 
zaten en slachtoffer waren van men-
senhandel. “Ik werkte er als vrijwilliger”, 
laat ze weten. “Ik cijferde me weg voor 
hen, en luisterde naar hun verhalen. Het 
gebeurde dat ik hen vergezelde naar het 
politiekantoor. Op straat liep ik het ge-
vaar lastig gevallen te worden door pooi-
ers. Vandaar dat ik een apparaatje op me 
droeg waarmee ik alarm kon slaan. Maar 
ik heb er nooit gebruik van moeten ma-
ken, andere vrijwilligers wel. Ik heb ook 
gewerkt met dakloze vluchtelingen. Een 
moeilijke tijd maar ik ben dankbaar dat 
ik het heb mogen doen. Het paste in 
het apostolaat van onze orde: opkomen 
voor de zwakken en marginalen!” Na 33 
jaar missewerk werd ze door het kapittel 
van haar orde verkozen tot algemeen-
overste van de Zusters van Voorzienig-
heid. “Ik ben de eindverantwoordelijke 
voor zo’n 300 zusters die verblijven in 
communauteiten in België, Nederland, 
Engeland, Sri Lanka en Madagascar”, 
aldus Zuster Josette. “Ik voel me een 
wereldburger die véél reist  om zorg te 
dragen voor de zusters en de projecten 
op te volgen die ze realiseren in het on-
derwijs, gezondheidszorg en de sociale 
sector”.   

Xavier Lenaers
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De mazelen zijn terug in opmars. Niet 
enkel in Vlaanderen, maar in heel Eu-
ropa. Deze 'kinderziekte' is zeer besmet-
telijk en kan ernstige gevolgen hebben. 
Ook volwassenen kunnen deze ziekte 
nog krijgen. 
Om haar inwoners te beschermen or-
ganiseert de eerstelijnszone Zuid-Oost 
Limburg een actie mazelenvaccinatie. 

Ben jij geboren tussen 1970 en 1985? 
Dan ben je mogelijks niet of onvoldoen-
de gevaccineerd en maakte je als kind 
de ziekte niet door. Hierdoor loop je 
het risico om de ziekte alsnog te krijgen. 
Daarom biedt de eerstelijnszone Zuid-
Oost Limburg aan personen geboren 
tussen 1970 en 1985 dit najaar koste-
loos een vaccinatie aan.
- U bent nog nooit gevaccineerd? dan 

heeft u 2 vaccins nodig, met een tus-
sentijd van minstens een maand. Het 
tweede vaccin kunt u dan bij uw huis-
arts laten zetten.

- U heeft slechts 1 vaccin gekregen, 
maar nooit een herhalingsvaccin? Dan 
is één vaccin nu voldoende. 

- Heeft u de mazelen ooit doorge-
maakt? dan hoeft u niet gevaccineerd 
te worden. Bij twijfel wordt er aange-
raden om toch te vaccineren.

Waar en wanneer vaccineren?
Op zaterdag 7 december en 14 decem-
ber vinden er op verschillende locaties, 
over de hele eerstelijnszone vaccinatie-
momenten plaats. 
Zaterdag 7 december:
voormiddag: Bilzen & Tongeren 
namiddag: Riemst & Hoeselt 

Zaterdag 14 december:  
voormiddag Bilzen & Tongeren 
namiddag: Voeren 

Hoeselt: Zaterdag 7 december, tussen 
13u00 en 16u00, Sportcentrum “Ter 
Kommen” 

Hoe aanmelden?
Inschrijven voor de vaccinatie-momen-
ten op 7 en 14 december is verplicht en 
dit via de inschrijvingslink: www.eerste-
lijnszone.be/ZOLim/mazelenvaccinatie. 
Kies het uur en de plaats die voor u het 
beste uitkomt.                                                                       
Gelieve uw identiteitskaart mee te ne-
men naar de vaccinatiepost.
Inschrijven is mogelijk tot 25 november 
2019!

Wie niet terecht kan op één van de 
collectieve vaccinatie-momenten?                                                    
die kan altijd nog terecht bij de eigen 
huisarts. Ook hier is het vaccin gratis, u 
betaalt enkel de consultatie. 

Voor meer informatie kan u terecht bij 
info@elz-zuidoostlimburg.be 

Opgelet! Wanneer kan u zich niet laten 
vaccineren tegen mazelen?
- Indien u zwanger bent of probeert 

zwanger te worden;
- Indien u een behandeling die de im-

muniteit verlaagt ondergaat of recent 
onderging

- Indien u reeds twee mazelenvaccins 
hebt gehad (controleer uw eigen vac-
cinatiestatus via www.MyHealthVie-
wer.be);

- Indien u reeds mazelen doormaakte;
- Indien u een neomycine-allergie heeft 

(bij twijfel contacteer uw huisarts)

Campagne ‘Mazelenvaccinatie voor personen 
geboren tussen 1970 en 1985’
Een initiatief van de Eerstelijnszone ZO-Limburg i.s.m. Agentschap Zorg en Gezondheid & de gemeente Hoeselt.

Sinds kort telt 
Schalkhoven er 
een nieuwe zaak 
voor leer- en leef-
coachen bij.

Op weg onderweg is de praktijk van 
Ilse Cattrysse voor leercoaching en 
psychotherapie. Het is een plek waar 
enerzijds zowel jongeren terecht kun-
nen in hun zoektocht naar leermetho-
des en motivatie,
een juiste studiekeuze, ... 

Je vindt er anderzijds ook individu-
ele therapie wanneer je op zoek bent 
naar houvast bij jouw levensprocessen 
of als jij onderweg vastloopt. Er wordt 
samen met de cliënt gewerkt vanuit 
de integratieve psychotherapie. Dat 
wil zeggen dat elementen uit zowel de 
contextuele, systemische, lichaams-
gerichte, ... psychotherapie aan bod 
kunnen komen afhankelijk van de 
hulpvraag. 

  Vragen of een afspraak?  
        Meer info op www.onderweg.be

Pas geopend: “op weg onderweg”
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Op vrijdag 31 januari 2020 worden 
personen of verenigingen die in 2019 
een uitzonderlijke prestatie leverden 
op sportief, milieu, sociaal of cultu-
reel vlak weer in de bloemetjes gezet 

tijdens de jaarlijkse huldigingsavond. 

Lees er binnenkort meer over in de 
huis-aan-huisbrochure die zal ver-
deeld worden.

   sportdienst@hoeselt.be | 089 30 92 20
 cultuurdienst@hoeselt.be | 089 30 92 10 

milieudienst@hoeselt.be | 089 61 03 35

Wie verdient een trofee?

Goud en brons op WK zijn kers op de taart  
van 30- jarige karateclub Shingitai

Het wereldkampioenschap karate, dat 
recent plaatsvond in Londen, heeft de 
karateclub Shingitai op sportief vlak 
geen windeieren gelegd. De Hoeseltse 
club won twee medailles. Lore Croughs 
(16) pakte goud, en Ine Beunckens 
(16) mocht pronken met een bronzen 
plak. Twee medailles op een WK zorgen 
voor evenveel  sportieve hoogtepunten 
bij Shingitai. De prestatie zal met stip 
geboekt staan in de annalen van de 
club. Het is de kers op de verjaardag-
staart van de club die dit jaar 30 kaars-
jes mag uitblazen. “We zijn een kleine 
dorpsclub die nu de vruchten plukt van 
een goeie jeugdwerking”, weet Wer-
ner Simenon (50) te vertellen. Binnen 
de club combineert hij twee functies:  
voorzitter en hoofdtrainer.

Begeleiding
Shingitai – ‘shi’ staat voor spirit, ‘gi’ 
voor techniek en ‘tai’ voor lichaam 
– is een kweekvijver voor jonge ta-

lenten. “We volgen hen één op één”, 
getuigt hij. “Ze krijgen een individu-
ele begeleiding. Maar als club zijn we 
ook een hechte kring waarbij we het 
groepsgevoel niet uit het oog verlie-
zen. De jongeren pushen elkaar op 
een gezonde manier naar een hoger 
niveau. We organiseren geregeld een 
teambuilding. Het belangrijkste is 

hard trainen. Dat doen we drie keer 
per week, en we doen ook mee aan 
heel wat wedstrijden, in eigen land en 
in de buurlanden”, aldus nog Werner 
Simenon.

Nuchter
Een Belgische titel staat al op het pal-
mares van Lore Croughs. Nu mag ze 
zich als kersvers junior in Kumite – één 
van de karatestijlen – tot de beste van 
de wereld rekenen. Wat doet het met 
een tiener van 16? “Ik geniet maar ik 
blijf met twee voeten op de grond”, 
reageert ze nuchter. Lore krijgt met 
goud loon naar werken. “Hiervoor train 
ik zeven uur per week. Op het WK 
heb ik me geen druk opgelegd. Ik had 
de titel niet verwacht maar ik heb me 
volledig gesmeten. Karate brengt me 
veel bij: zelfkennis, discipline en zelf-
vertrouwen. Het is een passie en een 
levenswijze. En ik ben er beter door 
gaan studeren op school”, besluit Lore 
die ook blij is met de bronzen plak van 
haar hartsvriendin Ine. “Ik zet me in 
voor anderen in de club en ik ben er 
ook assistent-trainer.”

Xavier Lenaers

Lore Croughs (16 jaar) werd wereldkampioen Kumite 
(gevecht) bij de junioren dames

Ine Beunckens (15 jaar) won een bronzen medaille 
voor Kata (stijloefening) bij de kadetten dames
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Woensdag 13 november van 14.00 tot 16.00 uur | Ensor zaal OCMW

Workshop ‘Proper thuis’ i.k.v.  
actieweek Gezond binnenmilieu 

LOGO Limburg vraagt in de week van 
11 tot 15 november extra aandacht voor 
een ‘Gezond binnenmilieu’; bewuste 
keuzes te maken voor een gezond huis, 
gezond productgebruik maar ook hoe je 
gaat klussen of verbouwen. 
Het Dienstencentrum organiseert in die 
actieweek een workshop ‘Proper thuis’ 

Een interactieve workshop waarbij we 
- etiketten van schoonmaakproducten 

onder de loep nemen, 
- leren hoe veilig om te gaan met die 

producten en met pesticiden, 
- misvattingen horen over ecologische 

producten
- inspiratie putten uit grootmoederstijd: 

welke goedkope middeltjes van vroe-
ger doen het nog steeds goed? 

Lesgever: Matthias Houben, medisch  
milieudeskundige LOGO Limburg
Deelname is gratis. 
Om praktische reden, vragen wij u vooraf 
in te schrijven via OCMW: 089 30 92 60

Hoeseltse seniorenweek Van 19 november t.e.m. 3 december

Senioren Dansfeest  
met DJ J.L. Verjans   
Dinsdag 19 november om 13.30 uur  
GC Ter Kommen

Ter gelegenheid van haar 25-jarig be-
staan organiseert de Hoeseltse Senio-
renadviesraad in samenwerking met het 
OCMW-Dienstencentrum een heus 
Senioren dansfeest. 
De Vlaamse ouderenweek is het ideale 

moment voor de organisatie van deze 
feestactiviteit!  

Wij zorgen voor een fijne verwelkoming 
met aperitiefje en kleine versnaperin-
gen. DJ van dienst is J.L. Verjans. Hij 
zorgt voor de goei ambiance met muziek 
uit de oude doos!  
Laten we dus feest vieren en onze bes-
te dansbeentjes uitgooien. We rusten 
eventjes uit voor een gezellige koffie-
pauze met vlaai. 

Deelname: 2,50 euro (koffie & vlaai incl.)                                                                                                           
Wie vervoer nodig heeft; vraag het seni-
orenbusje aan! 

VAN HARTE WELKOM DUS AAN 
ALLE HOESELTSE SENIOREN!     
   

   Inschrijven a.u.b. voor 14 november via  
 OCMW Hoeselt: 089-309 260 
 Organisatie: Seniorenadviesraad   
 Hoeselt & OCMW-Dienstencentrum

Feestmaaltijd 
Woensdag 20 november  
vanaf 11.30 uur | GC Ter Kommen                              

Verwelkoming en bediening door 
vrijwilligers Dorpsrestaurant & 
Dienstencentrum
Wat mag u zoal verwachten van de 
feestmaaltijd? 
- Aperitiefje & zoutversnaperingen
- Kalkoenrollade met Champignon-

saus en Pommes Noisettes
- Dessert van de chef
- Koffiepauze met gebak
We vieren feest en maken er een ge-
zellig samenzijn van met kleine ver-
rassingen. 
                               
Deelname: 8 euro 
Busvervoer op aanvraag 
nschrijven voor 18 november via 
OCMW: 089 30 92 60
Organisatie: Dorpsrestaurant Hoeselt 
i.s.m. het OCMW-Dienstencentrum

Lezing ‘Uit de keuken 
van mijn kindertijd’
Door Eddie Niesten
Dinsdag 3 december vanaf 14.00 uur | 
Ensor zaal OCMW  

Als afsluiter van de Hoeseltse senioren-
week organiseert het dienstencentrum 
een boeiende en interactieve lezing over 
‘de keuken van mijn kindertijd’.
Weet je nog wel…? Tal van gerechten 
brengen, traditiegetrouw, onze jeugd 
weer in herinnering. Soms dingen die je 
niet echt graag lustte maar waarvan je 
gehoorzaam toch een beetje at. Maar 
ook al die lekkere dingen die je kreeg met 
(van) Sinterklaas of die op tafel kwamen 
met Kerstmis en Nieuwjaar. Meestal 
echter zijn het de lekkere staaltjes van de 
kookkunst van je (groot)moeder, of wie 
weet (groot)vader, die je meteen weer 
de warmte van thuis doen voelen. 
Wedden dat er ook in Hoeselt heel wat 
eigen gerechten zijn!

Eddie Niesten, auteur van diverse boe-

ken over onze eetcultuur, gaat samen 
met de aanwezigen op zoek naar eten 
van bij ons en de bijhorende (tafel)ver-
halen die alles nog eens extra kleur(d)en.

Deelname: 4 euro (incl. koffiepauze met 
wat lekkers)
Inschrijven voor dinsdag 28 november via 
OCMW: 089 30 92 60
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Kom jij ook naar onze nieuwe school?
De kleutertjes in Hern mochten begin 
dit jaar in hun nieuwe school intrek-
ken. Ze kregen een prachtige ruime klas 
met veel bewegingsmogelijkheden zo-
als o.a. een klimrek en zelfs een grote 
glijbaan! Daarnaast beschikken ze ook 
over een uitgebreid en gevarieerd aan-
bod aan materialen, knutselmateriaal, 
constructiemateriaal, spelletjes, een 
groot scherm om allerhande dingen op 
te zoeken, kortom alles is aanwezig in 
onze klas. Er wordt zelfs Franse initiatie 
gegeven. Aan de mama’s en papa’s is ook 
gedacht, voor- en naschoolse opvang is 
mogelijk.

In onze klas zitten alle kleuters samen, 
van de instapklas tot en met de laat-
ste kleuterklas. Het is een zogenaamde 
graadsklas. Deze manier van werken 
biedt vele voordelen voor de kinderen. 
Zo zorgt het voor een grotere zelfstan-

digheid ten opzichte van leeftijdsgeno-
ten in een leeftijdsgebonden klas. Jon-
gere kleuters worden sneller taalvaardig 
en krijgen de oudste kleuters meer ver-
antwoordelijkheidszin omdat ze kunnen 
zorgen/helpen bij de jongere kleuters.

Door de kleinschaligheid per leeftijds-
groep heeft de juf de kans met kleine 
groepjes te werken en kan er zeer snel 
ingespeeld worden op de noden van de 
kleuters. Elk kind krijgt zo ongetwijfeld 
de aandacht die het verdiend.

Het schooltje ligt in het centrum van 
Hern, dicht bij de kerk en te midden van 
weilanden en boomgaarden. Het biedt 
ons dus ideale kansen om mooie explo-
ratietochten te maken, een uitstap naar 
de boomgaarden waar we appels/peren 
mogen plukken, gaan kijken naar de ma-

chines die de maïs oogsten, prachtige 
herfstwandelingen maken, in de winter 
fijn gaan sleeën in de sneeuw,… Door 
het rustige karakter van het dorp kunnen 
we ook deze uitstappen op een veilige 
manier maken. Het is een echt dorps-
schooltje waar iedereen mekaar kent en 
er op een gemoedelijke manier omge-
gaan wordt met elkaar. Het is een school 
waar je je thuis voelt, waar je steeds wel-
kom bent, zowel het kind als de ouders!
Heb je na deze info zin gekregen om 
eens te komen kijken of om bij ons naar 
school te komen? Aarzel dan niet en 
neem contact op met onze school op 
het nummer 089 41 49 10.

We hopen jullie snel te mogen verwelko-
men in onze klas!

Vele groetjes Juf Lidia en Juf Melissa
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Publicatie agenda en verslagen gemeenteraad, OCMW-raad, 
college van burgemeester en schepenen en vast bureau
Zoals het Decreet Lokaal Bestuur het 
voorschrijft worden tal van bestuurs-
documenten op www.hoeselt.be ge-
publiceerd. 

Onder de rubriek ‘Over Hoeselt’ kan 
je de verschillende bestuursorganen 
raadplegen zoals de gemeenteraad en 
OCMW-raad, het college van burge-
meester en schepenen en het vast bu-
reau, met daaronder de verschillende 
documenten naar keuze.

Welke informatie moet er verplicht op 
de website staan en wanneer?

Gemeenteraad/OCMW-raad: 
- Agenda: 8 dagen vóór de vergade-

ring
- Besluitenlijst: binnen 10 dagen na de 

vergadering
- Notulen: binnen 10 dagen na goed-

keuring op de volgende vergadering 
van de gemeenteraad/OCMW-raad

College van burgemeester en schepe-
nen/Vast bureau:
- Besluitenlijst: binnen 10 dagen na de 

vergadering

Het zittingsverslag van de OCMW- 
en gemeenteraad is geen publicatie-
plichtig document, maar wordt wel ter 
informatie op de website gepubliceerd 
binnen de 10 dagen na goedkeuring 
op de volgende vergadering, net zoals 
de notulen. Je vindt dit zittingsverslag 
dan ook terug als bijlage van de notulen 
(rechtsboven).

Infoavond over tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders
Zuid-Limburg is een van de mooiste 
streken van België. Belangrijke ken-
merken zijn de glooiende landschap-
pen, de prachtige kerkdorpen, de kilo-
meterslange wandel- en fietspaden en 
uiteraard ook de fruitteelt. Tijdens de 
bloeiperiode van de fruitbomen komen 
honderdduizenden mensen genieten 
van de bloemenpracht.

De vruchten die nadien op de bomen 
hangen moeten ook geplukt worden 
en hiervoor wordt vaak beroep gedaan 
op buitenlandse seizoenarbeiders die 
hier gedurende enkele maanden ko-
men werken. Verspreid over heel het 
jaar worden ongeveer 10.000 buiten-
landse werkkrachten in Zuid-Limburg 
tewerk gesteld in de fruitsector. Zij 
verblijven hier in tijdelijke logies, vaak 
via hun werkgever. Tijdens de plukperi-

ode worden in de gemeenten waarmee 
Stebo samenwerkt in Haspengouw 
meer dan 5.000 seizoenarbeiders 
gehuisvest in ongeveer 350 gekende 
verblijfsadressen. 

De landbouwsector, en in het bijzon-
der de fruittelers, kennen dezer dagen 
reeds heel veel uitdagingen. Het huis-
vesten van de plukkers is er daar ook 
eentje van. Deze komt nog bij de tal-
rijke beslommeringen die er reeds zijn 
bij de oogst. We brengen jullie graag 
samen rond dit onderwerp, om erva-
ringen uit te wisselen, tips te bezorgen, 
aandachtspunten bij de huisvesting 
mee te geven, ….

Vanuit de intergemeentelijke samen-
werkingsverbanden rond wonen in 
Zuid-Limburg organiseert Stebo vzw 

samen met de gemeenten in het wer-
kingsgebied een informatie- en sensi-
biliseringsmoment voor de fruittelers. 
Tijdens deze avond worden de actuele 
kwaliteitsnormen voor de huisvesting 
van seizoenarbeiders toegelicht. Ook 
de mogelijkheid van technisch ad-
vies door één van de architecten van 
Stebo vzw en eventuele premies of 
tegemoetkomingen komen aan bod. 
Tegelijkertijd wordt geluisterd naar 
de verzuchtingen of obstakels die de 
fruittelers ervaren rond de huisvesting 
van hun tijdelijke arbeidskrachten.

Deze infoavond gaat door op 
maandag 2 december 2019 
om 19u30 in zaal ‘de Foyer’ 

in het Cultureel Centrum van 
Kortessem, Kerkplein 14. 
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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

2/09/19 Coralie BUNKENS dochter van Maarten en Catherine BRUYNINCKX

5/09/19 Dua FETAHU dochter van Feim en Edona ZENULLAHI

12/09/19 Merlijn AERTS zoon van Diederik en Inge CASTERMANS

18/09/19 Lee JANS zoon van Timmy en Ellen JANS

27/09/19 Maurien STEVAERT dochter van Simon en Laura PELEMAN

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

27/09/19 Martine KELLENS en Guido WELS

27/09/19 Véronique SMEERS en Siddharth JOGANI

30/09/19 Katelijne LEETEN en Xavier BUFFEL

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

15/09/19 Theofiel HENDRIX 5/10/1943

18/09/19 Alberte WILLEMS 11/10/1935

21/09/19 Maurice FABRY 2/02/1939

27/09/19 Maria BROEDERS 12/04/1930

27/09/19 Joseph MOTTEN 26/09/2029

29/09/19 Anna AERTS 11/10/1935

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op vrijdag 1/11 – Allerheiligen 
maandag 11/11 – Wapenstilstand | vrijdag 15 november – Koningsfeest 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!

3
BEKENDE
TV-CHEFS

OPENDEURDAGEN
-jarig bestaan5

zat. 23 november
09.00 u. tot 18.00 u.

zon. 24 november
10.00 u. tot 17.00 u.

VELE
DEMO’S

HAPJES
DRANKJES

RADIO
BOO

ELEKTRO HAUBEN
Bilzersteenweg 44B/1 - 3730 Hoeselt

www.elektrohauben.be

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

advertentie-5-jarig-bestaan.pdf   1   08/10/2019   22:41

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

• 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


