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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

PAUS BEKROONT
GUIDO HANSEN VOOR INZET
KLUIS VAN VRIJHERN
GENEESHEER SPECIALIST
AAN HET HOOFD
VAN RODE KRUIS HOESELT
EXTRA FEESTELIJK KERSTCONCERT
POP ON THE ROCKS
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FEEST-TOMBOLA
Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste inwoner van Hoeselt,
Het winteruur is ingezet, de bladeren vallen van de bomen,
vroeg donker en al eens vaker een regenbui, niet mijn favoriete periode van het jaar. Met dit voorwoord geef ik graag
een stand van zaken over de projecten die ik van dichtbij
volg.
Het nieuwe Chirolokaal is nagenoeg klaar om ter beschikking te stellen aan de Hoeseltse jeugd. Het resultaat overtreft mijn stoutste verwachtingen. Alle betrokken dienstverleners hebben daar een prachtig werk neergezet. Binnen
enkele maanden zal er allicht een feestelijk openingsmoment georganiseerd worden.
De ruwbouwwerken aan de zaal in Hern zijn bijna voltooid.
De overheidsopdracht voor de aanleg van de parking en
het centrale ontmoetingsplein is uitgeschreven. Die werken kunnen in het voorjaar starten. Na het plaatsen van de
nieuwe ramen kunnen aannemers binnen aan de slag voor
het plaatsen van technieken en afwerking. We streven naar
een oplevering in april 2021. Dat is nog een heel eind, maar
er staan dan ook nog gigantische werken op het programma.
Wat betreft het nieuwe recyclagepark lopen de onderhandelingen voor het bekomen van de grond op hun einde, de
inrichtingsplannen zijn al vrij concreet. Het is de bedoeling
om ten laatste in 2023 met ons afval naar het moderne
recyclagepark te kunnen op het industrieterrein.

Afsluiten doe ik graag met het geplande sportpark. Eind december
zal ik aan de gemeenteraad een
projectnota voorleggen. Die nota
zal uitleggen hoe de publieke ruimte van het park zal ingericht worden
en waar zones voor gebouwen en
sportvelden zijn. Ik durf te stellen
dat het een prachtig project wordt
met veel aandacht voor groen en
trage wegen die Hoeselt centrum
als het ware verbinden met deze nieuwe attractieve hotspot
in onze gemeente en het achterliggende industrieterrein.
Dit project zal de sociale cohesie en het sportieve gebeuren
in onze gemeente een enorme boost geven.
Er ligt dus nog veel werk op de plank, maar we hebben de
ambitie en gedrevenheid om dit werk te realiseren.
Veel leesgenot in deze Hoeselt Mag Gezien en tot binnenkort ergens in onze gemeente!
Groeten,
Yves Croux
Schepen

Uw gemeentebestuur i.s.m. de gemeentelijke middenstand
adviesraad MARAH ondersteunt onze plaatselijk middenstand
tijdens de eindejaarsperiode.
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Hierbij verloten we onder de Hoeseltse gezinnen maar liefst
300 kadobonnen van elk 10 euro. Deze zijn te gebruiken bij
onze plaatselijke handelaars!
Uw geluksnummer vindt u hier. Bewaar het goed!
De door een geautomatiseerde trekking winnende nummers
zullen gepubliceerd worden in de volgende editie van Hoeselt
Mag Gezien die eind december in uw brievenbus valt.
Uw winnend nummer kan u inruilen tegen een gemeentelijke
kadobon t.w.v. 10 euro bij GC Ter Kommen.
Veel geluk en prettige feestdagen!

Zitdagen burgemeester en schepenen
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.
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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

Huldiging cultuur-, sport-, milieuen sociaal verdienstelijken 2019

Hoeselt klinkt

WIE ZETTEN WE IN DE
BLOEMETJES?
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De cultuur-, sport- en milieuraad van Hoeselt roepen weer
iedereen op om een persoon of vereniging voor te dragen die
het verdient om in de bloemetjes te worden gezet.
Het moet gaan om prestaties die in 2019 (of sportseizoen
2018-2019) werden neergezet op vlak van milieu, cultuur,
sport of sociaal leven.
Is je buurman bijvoorbeeld 25 of 50 jaar actief bestuurslid van
een vereniging, behaalde je kameraad een medaille op topniveau, presteerde jouw club uitermate goed in het afgelopen
sportseizoen of ken je een dorpsgenoot die zich fervent inzet
voor onze Hoeseltse natuur of het sociale leven in onze gemeenschap? Stel hem, haar of de vereniging dan kandidaat
om de trofee van sociaal-, cultuur-, sport- of milieuverdienstelijke in ontvangst te nemen!
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Met live muziek

De bekendmaking en prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 31 januari 2020 om 20u00 in GC Ter Kommen. Kandidaturen kan je indienen bij de desbetreffende diensten tot
uiterlijk 1 januari 2020.

Ontwerp: www.commix.be

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

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
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Muziek

Guido Belcanto: Een
zanger moet trachten
pijn te verzachten

Vrijdag 6 december om 20.15 uur | GC
Ter Kommen
3 decennia van Liefde
30 jaar op de planken… dat vraagt om
een compilatie-CD én een theatertournee met Belcanto’s grootste succesnummers en vele onuitgebrachte
songs. Een muzikale schatkamer zal
haar deuren openen die zelfs de meest
doorwinterde fans met verstomming zal
slaan.
Belcanto’s muziek klinkt tijdloos en zo is
ook zijn thematiek: hij is de zanger van
liefde, lust en leed, de troubadour der gebroken harten, de apostel van de romantiek, onze enige, echte en waarachtige
zanger van het levenslied.

Movies for Kids

Ernest en Célestine –
Winterpret (4+)
+ De avonturen van
No-no (3+)

Woensdag 11 december om 14.00 uur |
GC Ter Kommen
Toegangsprijs: 2 euro (voor beide films samen)

Guido trekt op pad met zijn magistrale
band ‘het Broederschap’, bestaande
uit Lieven Demaesschalck (gitaar, accordeon, piano), Geert Hellings (gitaar,
banjo, lapsteel), Andries Boone (viool,
mandoline), Nicolas Rombouts (bas),
Maarten Moesen (drums, percussie) en
Tom Callens (piano, saxofoon).
Tickets: 22 euro | 20 euro (reducties)

Lezing

Nic Balthazar:
Verander de
klimaatverandering

Donderdag 12 december om 20.15 uur |
‘t Fabriek
De klimaatcrisis. Zonder twijfel de
grootste ramp die de mensheid ooit
heeft bedreigd. Toch blijken we er niet
van wakker te liggen. In deze interactieve lezing probeert filmregisseur,
televisiemaker en klimaatactivist Nic
Balthazar uit te leggen waarom hij zich
zoveel zorgen maakt. En hij zou geen
film- en televisiemaker zijn mocht hij
dat niet doen met een hoop filmpjes en
beeldmateriaal.
En er wordt gezongen natuurlijk! Do it
now!

Zou het immers kunnen dat de situatie
misschien nog een hoop zorgelijker is
dan we denken?
Maar hoe het komt dat we ook niet
geloven dat alle oplossingen die voorliggen een stuk hoopvoller en realistischer zijn dan ons wordt verteld? Zou
het kunnen zijn dat alle crisissen die ons
op dit moment bedreigen misschien
een gemeenschappelijke oorzaak zouden kunnen hebben? En dus ook een
gemeenschappelijke oplossing?
Een boodschap van doortastend alarm
dus, maar ook een boodschap van
hoop. Nic Balthazar breekt een lans
voor een andere manier van denken,
van ondernemen, van werken en van
leven. Durven veranderen dus. Ook
om de klimaatverandering te veranderen.
Tickets: 10 euro/ 9 euro reducties.

TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN - tel. 089 30 92 10 - www.terkommen.be

Vorming: Soorten slaapproblemen, soorten hulp
Woensdag 4 december om 19.30 uur |
lokaal 1 GC Ter Kommen
Veel mensen kennen wel eens een periode met slaapproblemen. Gelukkig
zijn die vaak tijdelijk. Tijdens deze vormingsavond wordt er stilgestaan bij de
oorzaken van diverse slaapproblemen en
bekijken we wat je eraan kan doen.
Zo’n 10% van de mensen met slaapproblemen zoekt hulp, meestal voor
klachten als moeilijk inslapen, slecht
doorslapen of te vroeg wakker worden.
Ook klachten als slaperigheid overdag,

slaapapneu en rusteloze benen komen
aan bod.
Begeleiding: Dokter Mineke Viaene, afdeling neurologie en slaaplabo UZ Geel
i.s.m. Vormingplus Limburg
• Verplicht inschrijven via www.vormingpluslimburg.be
• Prijs: 9 euro (standaardprijs) |
5 euro (reductieprijs) |
2 euro (verhoogde tegemoetkoming)

De bibliotheek vol (digitale) prentenboeken !
De bibliotheek heeft een rijke collectie prentenboeken voor jong en oud.
Daarnaast kan je al geruime tijd met
je abonnement gratis offline gebruik
maken van de fundels bij je thuis of op
vakantie. Samen of alleen genieten van
de prentenboeken en spelletjes spelen
met je favoriete personages blijft plezant.
Vanaf december gaat de bibliotheek
tot het einde van de wintermaanden
nog een stapje verder:
Elke zaterdag van 9.00 tot 10.30 uur
spelen we geanimeerde prentenboeken in de bibliotheek. Knus en gezellig
cocoonen in de jeugdafdeling van de
bib.

Geanimeerde prentenboeken stimuleren de taalontwikkeling bij peuters
door gebruik te maken van woorden,

beelden en geluiden met ondersteuning van multimedia. Hierdoor verhoogt het taalbegrip en bevordert dit
het leesplezier.
Bij de prentenboeken onderscheiden
we drie leeftijdscategorieën:
• Bij de 2- tot 3-jarigen is de tekst
eenvoudig. Het verhaal richt zich op
de belevingswereld van het hier en
nu van de kinderen
• Bij de 3- tot 4 jarigen speelt het
verhaal in het verleden, het nu of de
toekomst. De zinnen zijn kort.
• Bij prentenboeken vanaf 4 jaar hoeven de verhalen niet langer realistisch te zijn. De beelden verduidelijken de tekst.

Einde voor ‘rosse centjes’ in de bib

Ook in de bibliotheek komt een einde aan het gebruik van rosse muntjes.
De betalingen aan de kassa zijn per 1 december afgerond tot 10 cent.

Het is een wedstrijd, die je wel boeien kan!
Als boeken- en/of muziekliefhebber ooit al eens deelgenomen aan een
creatieve digitale wedstrijd? Hou onze
bibliotheek en haar facebookpagina in
de gaten! In januari lanceert de bibliotheek een eerste wedstrijd voor 2020
en we beginnen al meteen met een
knaller.
#tiptuesday: vanaf 16 december zal je
elke dinsdag tips & tricks zien verschijnen.
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Popkoor Pop on the Rocks geeft een
extra feestelijk Kerstconcert dit jaar

Dit jaar blaast het popkoor uit Hoeselt
20 kaarsjes uit. Het was in 1999 dat de
intussen volwassen Demerklokjes de
muzikale goesting terug voelden opborrelen en onder leiding van dirigent
Paul Achten het popkoor oprichtten
onder de naam Horlecante.
Om het popgehalte nog meer in de
verf te zetten, doopte het koor zich 2
jaar geleden om tot Pop on the Rocks.
Sindsdien ‘rockt’ alles wat het koor
doet, zo ook hun 2-jaarlijkse sfeervolle
kerstconcert X-mas on the Rocks.
Wat een X-mas on the Rocks concert
zo speciaal maakt? De unieke mix van
een prachtige kerk, hemelse akoestiek, magnifieke verlichting, feeërieke
inkleding… en een wervelend programma van frisse popsongs en sfeervolle
kerstsongs, onder begeleiding van de

vermaarde Pop on the Rocks-band en
met een uitstekend gastoptreden.
Dit jaar mag het koor de Kon.
Harmonie St.-Cecilia van Millen als
gast ontvangen. X-mas on the Rocks
in Harmony vindt plaats op 7 december om 20u in de St-Lutgardiskerk in
Tongeren. Na het concert kan het
publiek gezellig meevieren met een
glaasje en hapje aan de winterstalletjes.

in Hoeselt

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2019
Zondag 1 december
MTB-TOERTOCHT WTC DE
WARE VRIENDEN
08.00 u. Voetbalplein Bergstraat

Donderdagen 5, 19 en 26 december
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

Zondag 1 december
NAJAARSCONCERT
KON. ZANGGROEP AVELAND
O.L.V. AXEL JANSEN

Donderdag 5 december
SMULNAMIDDAG ‘MIKMAN
EN KOFFIE’ DC OCMW
14.00 u. Monetzaal DC OCMW

http://users.telenet.be/dwv/

Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

OCMW 089 30 92 60

Dinsdag 10 december
OPEN-KLAS-DAG EN
INSCHRIJVINGEN NIEUWE
KLEUTERS
18.00 u. Kleuterschool Spelenderwijs,
Beukenlaan 35
089 41 67 77

Woensdag 11 december
MOVIES FOR KIDS: ERNEST &
CÉLESTINE + DE AVONTUREN
VAN NO-NO
14.00 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Vrijdag 6 december
GUIDO BELCANTO: EEN
ZANGER MOET TRACHTEN
PIJN TE VERZACHTEN
20.15 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

15.00 u. Sint Stefanuskerk Hoeselt
Elvire Achten 011 37 66 22
of aveland@telenet.be

Maandag 2 december
INFO-AVOND
‘KLIMAATBOOM ZOEKT TUIN’
– CENTRUM DUURZAAM
GROEN
19.30 u. CC De Kimpel
www.limburg.net/klimaatboom zoekt tuin

Dinsdag 3 december
LEZING:
‘DE KEUKEN VAN MIJN
KINDERTIJD’
DOOR EDDIE NIESTEN
14.00 u. Ensorzaal DC OCMW
OCMW 089 30 92 60

Woensdag 4 december
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Woensdag 4 december
LEZING: SOORTEN
SLAAPPROBLEMEN,
SOORTEN HULP
19.30 u. Vergaderlokaal 1
GC Ter Kommen
www.vormingpluslimburg.be

Vrijdag 6 december
A.O.B. ORNITHOLOGISCH
PROVINCIAAL
KAMPIOENSCHAP –
DE ROERDOMP DER
DEMERSTREEK
19.30 u. PC De Altenaar
Jaak Cosemans 0494 89 45 30

Zaterdag 7 en zondag 8 december
A.O.B. ORNITHOLOGISCH
PROVINCIAAL
KAMPIOENSCHAP –
DE ROERDOMP DER
DEMERSTREEK
09.00 u. PC De Altenaar
Jaak Cosemans 0494 89 45 30

Donderdag 12 december
LEZING: NIC BALTHAZAR:
VERANDER DE
KLIMAATVERANDERING
20.15 u. ’t Fabriek, Europalaan 4
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Vrijdag 13 december
KERSTMARKT GVB
DE TWEESPRONG
ROMERSHOVEN
17.00 u. De Tweesprong
Romershoven
cindy.lathouwers@outlook.be

Vrijdag 13 december
KWIS T.V.V. DE WARMSTE
WEEK – BOSE TONGEREN
19.00 u. GC Ter Kommen
0478 91 94 20

Zondag 15 december
KERSTCONCERT ZANGKOOR
ATER BLOKKES
15.00 u. Kerk Romershoven
aterblokkes@gmail.com of 089 51 40 35.

Zondag 8 december
RUILBEURS MODELTREINEN
EN TOEBEHOREN –
HOESELTSE TREINCLUB VZW
08.00 u. GC Ter Kommen

Woensdag 18 december
KERSTMAALTIJD
DORPSRESTAURANT
11.30 u. GC Ter Kommen

Zondag 8 december
WERELDLICHTJESDAG –
HERDENKING OVERLEDEN
KINDEREN
18.00 u. Kluis van Vrijhern

Donderdag 19 december
UITWISSELINGSBEZOEK
DORPSRESTAURANT ALTHOESELT
11.30 u. Lokaaltje PC De Altenaar

Danny Smets 089 51 46 44

www.wereldlichtjesdag.be

OCMW 089 30 92 60

Ludo Hex 0477 35 17 45
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Paus bekroont Guido Hansen
voor zijn inzet aan Kluis van Vrijhern
“Met dank aan vele Hoeselaren”
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en medaille ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ –
voor kerk en Paus – ontving.
Niet opscheppen
Guido Hansen wordt vooral gelauwerd en
bedankt omdat hij al decennialang ijvert
om het sacraal en religieus karakter van
de kluissite te bewaren en te versterken.
“Ik wil benadrukken dat ik de onderscheiding kreeg dankzij de hulp van vele andere
Hoeselaren die zich ook voor de Kluis ingezet hebben. Samen hebben wij geprobeerd om er terug leven in te krijgen. Ik
mag zeggen dat we daar in geslaagd zijn.
Vermoedelijk heeft iemand het bisdom
verwittigd, waarna ze zijn overgegaan tot
het uitreiken van de oorkonde. Ik mag er
niet over ‘stoefen’, maar ik denk niet dat
er veel rondlopen die dit ook hebben gekregen”, lacht Guido Hansen.

De 80-jarige Guido Hansen heeft de
pauselijke oorkonde en de medaille ‘Pro
Ecclesia et Pontifice’ ontvangen. Het is
een beloning voor zijn jarenlange inzet
voor de instandhouding van de Kluis
van Vrijhern. “Zonder de hulp van vele
medewerkers was me dat nooit gelukt”,
blijft Guido bescheiden.
De geschiedenis van de Kluis, de grote
trots van de inwoners van Vrijhern, gaat
terug tot de 17de eeuw en heeft bijgevolg
een grote maatschappelijke waarde. Ruim
vijftig jaar geleden lag het monument er
zeer vervallen bij. “Het nulpunt. Alles was
zwaar verloederd”, noemt Guido het zelf.
In 1968 kon hij het verval niet langer aanzien en zette er zijn schouders onder. De
oud-directeur van de Tuinbouwschool in
Sint-Truiden ging zelfs op de Kluis wonen
om het complex en de omgeving te restaureren. “Belangrijk was dat het religieus
element bewaard bleef. Het mocht geen
plat toerisme worden”, stelt Guido Hansen.

of plek voor mensen die willen onthaasten. Door de rustbanken, picknickplaats
en ruim terras is het een ideale plaats
om tot rust te komen en te ontspannen.
Wie wil kan er een kaarsje aansteken in de
kaarsenkapel en in het bos is er zelfs een
stilteplek gecreëerd. Op 15 augustus tijdens de jaarlijkse Maria- en Kluisfeesten
is er sprake van een volkstoeloop. Het was
op die speciale dag dat Guido Hansen van
priester Coninckx de pauselijke oorkonde

Vrienden van de Kluis
Guido heeft na 46 jaar Vrijhern ingeruild voor Zepperen. “Het leven brengt
ons stilletjes waar we moeten zijn. Ik ben
dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Nu
is het aan de volgende generatie. Intussen
ben ik 80 jaar en het werd ook allemaal
wat zwaar. De vzw Vrienden van de Kluis
hebben mijn huurcontract overgenomen
en zij doen dat goed.” Maar de Kluis helemaal loslaten, lukt Guido niet. “Neen,
natuurlijk niet. Elke zondag ga ik er nog
om 9.15 uur naar de eucharistieviering. Er
is intussen een leuke kerkgemeenschap
ontstaan. Wekelijks komen er zo’n 40 gelovigen naar de mis. En ik voel er me heel
goed bij”, besluit Guido Hansen.
Geert Houben

Voor kerk en Paus
Vandaag is De Kluis van Vrijhern met
de Loretokapel een van de belangrijkste gebouwen in Hoeselt. Meer zelfs,
nergens in Limburg staat er een kluis zo
ongeschonden bij als in Vrijhern. Ze doet
dienst als druk bezochte bedevaartplaats
9

Welk Limburg wil jij?

Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)
Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe
ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan
Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor
de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer,
schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040
en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.
Tijdens de publieke raadpleging van 21 november 2019 tot
en met 21 januari 2020 kan je de conceptnota inkijken op
www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en
in de 42 gemeentehuizen in Limburg. Tijdens deze periode
kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen:
• Per e-mail aan BRL@limburg.be
• Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling
ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis,
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tijdens de infomarkt op 2 december 2019 kan je meer informatie en toelichting krijgen over de conceptnota. De infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis,
Universiteitslaan 1 in Hasselt (toegang via Bosstraat) en is
doorlopend publiek toegankelijk van 19 u. tot 21 u.

Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten is
terug te vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

Wereldlichtjesdag op 8 december
Wereldlichtjesdag is bedoeld voor iedereen die een kind wil gedenken dat
niet meer onder ons is, maar verder
leeft in ons hart.
Of je nu mama bent of papa, oma of
opa, nonkel, tante, broer, zus, vriend of
vriendin,… iedereen is welkom.
Ook de leeftijd of hoe lang geleden
speelt geen rol.

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

Wereldlichtjesdag
Zondag 8 december 2019
18.00 uur - Kluis van Vrijhern - Hoeselt

Want geen kind is zo aanwezig als een
kind dat wordt gemist…

Gelegenheid tot napraten met een
hartverwarmend drankje in sfeervolle tent.
Je kan je eigen kaarsje meebrengen
of ter plaatse eentje kopen voor 1 euro
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Deelname is gratis, maar graag even
inschrijven voor 5 december 2019
op www.wereldlichtjesdag.be
of via tel. 0477 403 783

Nieuwe huurwetgeving

Heel wat inwoners van onze gemeente wonen in een huurwoning. Hiervoor sluiten de bewoners een huurovereenkomst af met de verhuurder. Deze huurovereenkomst bepaalt mee de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder.
Voor oude contracten, afgesloten voor 1 januari 2019, blijft de federale Woninghuurwet van toepassing. Dit houdt in dat er voor deze huurcontracten niets verandert.
Voor woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 werden afgesloten, geldt het
nieuw Vlaams Woninghuur Decreet. Deze wetgeving regelt o.a. de staat van het
gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden,
de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de
eventuele herziening van de huurprijs.
Waarborg
Eén van de belangrijke nieuwe regels is
dat verhuurders bij nieuwe huurcontracten een waarborg van 3 maanden
mogen vragen. Bij oude contracten is
dit nog 2 maanden huur.
Huurders die moeilijk een waarborg
van drie maanden huur kunnen betalen, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening vragen. Meer informatie over de
huur-waarborglening is terug te vinden
op de website van het Vlaams Woning-

fonds
www.vlaamswoningfonds.be/
huurwaarborglening.
Opzeg
Een andere nieuwigheid is dat huurders een huurovereenkomst van korte
duur (drie jaar of minder) vroegtijdig
kunnen opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden, mits
betalen van een opzeggingsvergoeding. De verhuurder kan daarentegen
de huurovereenkomst van korte duur
niet vroegtijdig beëindigen.

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat
ook belangrijke vernieuwingen op het
vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.
Meer info betreffende deze nieuwe
huurwetgeving is terug te vinden in de
digitale brochure van Wonen Vlaanderen via
onderstaande link:
https://www.woninghuur.vlaanderen/sites/
default/files/atoms/files/
Brochure_Vlaams_Woninghuurdecreet_
Hoofdverblijfplaatsen.pdf
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Geneesheer specialist aan het
hoofd van Rode Kruis Hoeselt
Huisvesting
Rode Kruis Hoeselt kampt niet met
een tekort aan bedden, matrassen en
andere middelen die vereist zijn bij de
hulpverlening. Wel zit het met een tekort aan ruimte. “We zijn de gemeente dankbaar voor de lokalen die we
gratis ter beschikking krijgen. Ook het
verbruik van stroom en kosten voor
verwarming moeten we niet betalen.
Een prima geste. Alleen, we hebben
geen toilet. Om lessen EHBO te
geven, moeten we elders een lokaal
huren”, besluit Erik Merckx die straks
beroepshalve aan de slag gaat als collecte arts bij het Rode Kruis. Een job
waarmee hij verantwoordelijk wordt
voor de bloedafnames in de provincies Limburg en Brabant. Meer info
op www.rodekruis.be.
Xavier Lenaers

Rode Kruis Hoeselt zal voortaan geleid worden door Erik Merckx (57),
een geneesheer specialist. Als kersverse voorzitter van de afdeling
volgt hij Jean Vanspauwen op, een
‘monument’ bij het Rode Kruis Hoeselt. Nu hij 70 jaar geworden is gaat
Jean noodgedwongen met pensioen.
70 is namelijk de leeftijdsgrens voor
vrijwilligers die actief zijn bij het Rode
Kruis. Jean zocht een vervanger en hij
vond Erik bereid in z’n voetsporen te
treden. “Hij zocht een Chinese vrijwilliger, op z’n nadrukkelijke vraag en
na een unanieme steun van alle leden
heb ik aanvaard om zijn functie over
te nemen”, reageert de nieuwbakken
voorzitter.
Het juiste moment
De nieuwe uitdaging komt op het gepaste moment. “Ik liep thuis tegen de
muren op, ik wilde iets om handen
hebben”, vertrouwt Erik ons toe. Twee
jaar geleden raakte hij betrokken bij
een verkeersongeval. “Ik liep meerdere breuken op en ik moest één jaar
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lang revalideren. Ik wilde me nuttig
maken en toen kwam de nieuwe functie op mijn pad.” Als voorzitter wil hij
niet over één nacht ijs gaan. Integendeel, hij werkte een visie uit voor de
afdeling. “Ik wil die verder uitbouwen
en op een moderne leest schoeien”,
bekent Erik.
Méér jeugd
Eerst wil hij werk maken van een verjonging. “Ik wil méér jongeren warm
maken om bij het Rode Kruis te komen”, stelt hij. “Geen makkelijke
opdracht maar ik zie mogelijkheden.
Zoals? De oprichting van een jeugdafdeling waaruit we kunnen rekruteren.
Ik ga naar scholen om jongeren te
overtuigen lid te worden. We zijn al
actief op sociale media.” Naast extra
jeugd wil Erik zijn schouders zetten
onder een versterking van de hulpverlening. “We tellen véél logistieke
helpers maar beschikken over te weinig hulpverleners en event-helpers. Ik
heb al enkelen overtuigd om dat tekort in te vullen.”

‘GAMEN’ & de preventie en hulpverlening
vanuit CAD Limburg
Vanuit de CAD zetten we reeds verschillende jaren in op het
thema problematisch gamen. Dit zowel op vlak van preventie, vroeg - interventie en hulpverlening.
In 2018 deden meer dan 90 gamers beroep op de CAD.
Aanmelding gebeurt meestal door bezorgde ouders die zien
dat de vrije tijd van hun kinderen steeds meer ingenomen
wordt door gamen. De ouders worden intens betrokken bij
de begeleiding van het kind, aangezien we een gamewijze
opvoeding als hoeksteen zien voor verandering.
Wanneer loopt het gamen dan echt uit de hand?
• Heel veel uren op een dag spelen, steeds aan het gamen
denken
• Moeite om te stoppen met het spelen van het game
• Slecht slapen, vaak geïrriteerd en rusteloos
• Men ziet nog weinig vrienden

• Schoolresultaten gaan achteruit, het gaat slechter op het
werk
• Mensen in de omgeving worden boos omdat ze vinden dat
de persoon teveel gamet
5 tips voor ouders met gamende kinderen
1. Hou contact, spreek ook over andere interesses
2. Spreek je ongerustheid uit, maar veroordeel niet
3. Tracht discussies te vermijden
4. Benoem datgene dat je fout ziet lopen
5. Stel samen een schema op met momenten wanneer er
tijd is voor te gamen
Advies of hulp nodig? Shana Freson: preventiewerker Hoeselt
Zorggroep Zin/CAD Limburg - 011/71 60 01
Surf naar www.cadlimburg.be of www.druglijn.be

Samen investeren in groene energie
Hoeselt is één van de aandeelhouders van Nuhma, het Limburgs klimaatbedrijf. De gemeente besliste om een stuk van haar aandelen te verkopen, om zo
burgers de kans te geven ook te kunnen investeren in Nuhma’s groene energieprojecten. Burgers kunnen mee investeren via ECO2050. De informatienota is terug te vinden op de website www.ECO2050.be en je kan er aandelen
verwerven vanaf 50 euro per aandeel.

INVESTEER IN
GROENE ENERGIE

Raadpleeg de informatienota
en schrijf in op aandelen vanaf
50 euro via www.ECO2050.be

Eenzaamheid in de eindejaarsperiode…
prettige feestdagen, voor iedereen!
De feestdagen zijn synoniem aan gezelligheid met vrienden
en familie. Maar wat als je net deze dagen door eenzaamheid getroffen wordt? Ken jij iemand die een nood heeft aan
een knuffel of iemand mist? Het is de ideale periode om daar
even bij stil te staan en met z’n allen ons steentje bij te dragen om meer verbondenheid te creëren.
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Aanbod openbaar vervoer tijdens marktdagen Bilzen & Tongeren
Op woensdag vindt de wekelijkse markt plaats in Bilzen.
Inwoners van Hoeselt die hier naartoe willen gaan, kunnen
gebruik maken van belbus 706. Gezien een belbus met reservaties werkt, is er geen afgebakende route die gevolgd
wordt. De routes worden zo optimaal mogelijk berekend aan
de hand van de gemaakte reservaties. Dit kan dus van dag tot
dag verschillend zijn.

Hern, Vrijhern en Schalkhoven kunnen hiervoor gebruik
maken van belbus 736. Deze belbus heeft evenwel geen
haltes in Hoeselt centrum of in de andere deelgemeenten.
Personen die richting Tongeren moeten, kunnen wel steeds
gebruik maken van lijn 10 ‘Genk-Tongeren’ op de verbindingsweg Bilzen/Tongeren.

Reserveren
- minstens 1 uur tot maximum 30 dagen op voorhand
- telefonisch op het nummer 011 85 03 00
Tarief
- 1,60 euro per rit (indien men gebruik maakt van een
10-rittenkaart)
- 3 euro bij een enkel ticket
- Abonnementen zijn uiteraard ook geldig
Op donderdag vindt er in Tongeren ook een wekelijkse markt
plaats. Inwoners uit de deelgemeenten Sint-Huibrechts-

Bladafval gratis naar containerpark
Nog tot eind januari 2020 kan zuiver
bladafval gratis op het containerpark
aangeleverd worden.
Gezien de hoogte van de container,
wordt aangeraden het bladafval van
laan- en privébomen in zakken of bakken aan te leveren.

Afhalen quotum
huisvuilzakken
Als je het tegoed aan huisvuilzakken
voor 2019 nog niet hebt afgehaald,
kan dit nog bij de dienst Omgeving
tot het einde van dit jaar. Je hebt
recht hierop als je op 1 januari 2019
gedomicilieerd was in onze gemeente.

Voorzichtig met vuurwerk!
De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en misschien denk je eraan
om de overgang van oud naar nieuw extra in de verf te zetten met een
spetterend vuurwerk?
In Hoeselt is het enkel toegelaten om feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen af te steken van 31 december om 23.30 uur tot 1
januari om 1 uur 's ochtends. Het oplaten van wensballonnen blijft altijd
verboden!
Wees echter uiterst voorzichtig want vuurwerk van slechte kwaliteit of
dat verkeerd wordt gebruikt, kan van een supergezellige avond snel een
heuse nachtmerrie maken.
Maar ook de viervoeters mogen we niet vergeten. Indien je zelf niet thuis
blijft, breng dan uw dieren naar een veilige plaats.
Raadpleeg volgende tips om uw feestje niet te verknallen:
https://www.knallerbeste.be/
Enkel door veilig met vuurwerk om te gaan, de toegelaten uren te respecteren en rekening te houden met de dieren kan Hoeselt ook de komende jaren nog feestvuurwerk toestaan op nieuwjaarsnacht.
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Datum

Naam

Dochter of zoon van

Datum

Naam van de overledene

Geboren

5/10/19

Fee MARTENS

dochter van Ken en Sarah RUTTEN

5/10/19

Hubertus MOORS

11/10/1930

6/10/19

Leonie BREPOELS

dochter van Joris en Annemie ROOSEN

7/10/19

Albert SNELLINX

24/12/2028

9/10/19

Noah VANHENTENRIJK

zoon van Jimmy en Davina VANHEX

8/10/19

Jan KNAEPEN

3/01/1937

9/10/19

Hira YASARLAR

dochter van Volkan en Aysel YASARLAR

10/10/19

Joannes VANDOREN

25/04/1932

10/10/19

Leon ESSERS

zoon van Christiaan en Esther MOENS

10/10/19

Hendrik VANDOREN

30/11/1936

14/10/19

Thorben WIJNEN

zoon van Roland en Els NIJS

21/10/19

Elza LAMBRECHTS

14/01/1937

25/10/19

Asya DAL

dochter van Ali en Selda KAYA

22/10/19

Mariette NELISSEN

26/03/2026

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

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

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

Technische diensten
Recyclagepark

089 30 92 40
089 51 43 48

Jeugddienst

089 30 92 00

Bibliotheek

089 30 92 50

Ter Kommen cultuur
Ter Kommen sport
Ter Kommen sportzaal
Ter Kommen zwembad
Toerisme
Uitleendienst

089 30 92 10
089 30 92 20
089 30 92 25
089 30 92 30
089 30 92 09
089 30 92 15

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente
Hoeselt en verschijnt maandelijks behalve in juli
augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: 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.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op woensdag 25 december – Kerstmis |
donderdag 26 december – 2de Kerstdag en woensdag 1 januari 2020
De buitenschoolse kinderopvang Dol-Fijn, de zalen van het dienstencentrum en het maaltijdenrestaurant
zijn gesloten van maandag 23 december t.e.m. woensdag 1 januari 2020
Zwembad – jaarlijkse sluiting van maandag 23 december t.e.m. zondag 5 januari 2020
Sporthal – gesloten op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari 2020

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

Gemeentehuis
Dorpsstraat 17

NM

GC Ter Kommen
Europalaan 2

VM

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

NM

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

NM

13.00 - 16.00 u

16.00 - 19.00u

Technische dienst
Winterbeekstraat 3

VM

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

Containerpark
Goosstraat

VM

9.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.15 u

Politie
Dorpsstraat 3 bus 1
OCMW onthaalbalie
Europalaan 1
OCMW sociale dienst
Europalaan 1
OCMW juridische dienst
Europalaan 1

13.00 - 19.00 u

Zaterdag

13.00 - 17.00 u
9.00 - 12.00 u

VM

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u

9.00 - 12.00 u
13.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u
16.00 - 19.00 u

12.30 - 16.15 u

VM

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

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

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

op afspraak

op afspraak

op afspraak

NM
VM
NM

op afspraak

op afspraak

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande
vragen over premies en subsidies. Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).
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ALLE ELEKTRO VAN A TOT Z
advies op maat I eigen hersteldienst
donderdagavond koopavond!

Theehuis

Kom van je favoriete thee
genieten (méér dan 70
soorten) of aankopen
voor thuis.

zondagsopeningen 15/12 en 22/12 van 13u tot 17u

De Kleine Pimpernel biedt ook
Artisanale producten
High Tea’s & Afternoon Tea’s
Workshops over thee, koken met kruiden, ...
Kruiden-& stiltewandelingen
EINDEJAARSTIP:
Je vindt hier originele geschenken
en cadeaumanden voor ieders budget!

Teambuildings op aanvraag I Kinderkampen
Voor alle workshops, recepten, kalender, inschrijvingen:
zie website

Schalkhovenstraat 54 - 3732 Hoeselt - gsm 0495/215 448
dekleinepimpernel
www.dekleinepimpernel.be Like onze facebookpagina om op de hoogte te blijven.
OPEN: Vrij. 16-19 u / Zat. 14-18 u / Zon. 10-17 uur / en op afspraak

NIEUW

®

OPENINGSUREN ELEKTRO HAUBEN & MEET COOK & EAT ma 13u-18u I di-wo-vr-za 9u-18u I do 9u-21u
Bilzersteenweg 44b bus 1 I 3730 Hoeselt
0496 28 69 20 I info@elektrohauben.be I www.elektrohauben.be
Bilzersteenweg 44a bus 1 I 3730 Hoeselt
0496 28 69 20 I info@elektrohauben.be I www.elektrohauben.be

De
Tommen
Sint-Huibrechts-Hern

ELEKTRO HAUBEN_ADV 84X127.indd 1

14/11/19 10:15

01/01/2020 - 19u

PRALINE AUTOMAAT
Industrielaan 26 - 3730 Hoeselt

• Dagelijks verse pralines
• 24/7 beschikbaar
• Luxe geschenkverpakkingen
• Blikjes met originele
boodschap
• Betaling mogelijk met

WALKING DINNER
& AFTERPARTY

SPEL

55€/Pers.

ENKEL RESERVATIE
0478 26 52 58

Tommenstraat 17 • 3730 Sint-Huibrechts-Hern
012 45 88 37 • 0478 26 52 58 • info@detommen.be

w w w.detommen.be

Hoeselt_MagGezien_Ovidias.indd
13/11/2019
Zie jij er wat in om 1te adverteren in één van de volgende edities van Hoeselt
Mag11:11:43
Gezien?

Volg

ons op

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.

