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MAG GEZIEN

WINTERWANDELING
IN EN ROND VALKLENBURG
ROCKBAND ‘BOY SILLY’
WINNAAR VAN POP ‘A CAST
HET ENERGIEHUIS LIMBURG
IN HOESELT
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VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Met het einde van 2019 in zicht zit het 1ste jaar van deze
legislatuur er al zo goed als op. Op de gemeenteraad van
19 december werd het meerjarenplan ‘20-‘25 voorgesteld. Ik durf met zekerheid te stellen dat we hier met
deze ploeg tot een heel mooi resultaat gekomen zijn. Er
werd bij het samenstellen van deze meerjarenbegroting
met respect naar elkaar geluisterd, en er werden weloverwogen keuzes gemaakt om tot een eindresultaat te
komen waarin elke Hoeselaar zich kan vinden. Het was
bijzonder aangenaam werken op deze manier, en ik ben
trots dat ik hier deel van mocht uitmaken!
We hebben met de vrijetijdsdienst een plan op maat uitgeschreven voor onze gemeente. Zo zullen de werken voor
de renovatie van GC Ter Kommen in de loop van volgend
jaar van start gaan. De foyer wordt volledig vernieuwd, en
er komt een vrijetijdsloket. Dit laatste biedt ons o.a. de
mogelijkheid om de dienst toerisme beter toegankelijk te
maken, en het geeft samen met de dienst cultuur meer
uitstraling. Het zal sowieso zorgen voor een nog betere
algemene dienstverlening en bijdragen aan het uitspelen
van de vele toeristische troeven die we rijk zijn.
Tickets bestellen voor onze culturele voorstellingen zal

binnenkort eveneens online kunnen gebeuren. De technische ontwikkeling hiervoor start weldra op.
Ook de burelen van de sportdienst
worden in een nieuw jasje gestoken,
zodat we ook hier mee zijn met de
tijd. Daarnaast komt een nieuw
scorebord in de sporthal, alsook
een nieuwe tribune. Allemaal aanpassingen waardoor het nog aangenamer vertoeven zal zijn in onze sporthal.
En wat sport betreft wil ik zeker nog meegeven dat de
ontwikkeling van het sportpark in de laatste rechte lijn zit.
Tenslotte wil ik iedere inwoner van ons mooie Hoeselt,
voor mij ‘hët sjùnste dùrpke wô ich kèn’ het allerbeste
wensen voor 2020. Laat ons er een jaar van maken waarin
positivisme en verdraagzaamheid de bovenhand krijgen,
een jaar van genieten en plezier.
Tot ziens bij de één of andere gelegenheid.
Met vriendelijke groeten,
Johan Schoefs

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

Gemeente Hoeselt en Marah
ondersteunen de middenstand met
300 cadeaubonnen van 10 euro!

Hoeselt klinkt
2020: Werm
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Johan Schoefs
Schepen Sport & Cultuur
johan.schoefs@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
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Met live muziek

Ontwerp: www.commix.be
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Als jouw gezin bij de gelukkige winnaars is kan je jouw persoonlijk nummer, dat in HMG van december stond, uitknippen en omruilen tegen een waardebon van 10 euro bij
de cultuurdienst tijdens de openingsuren. Met deze bon kan
je aankopen doen bij Hoeseltse handelaars.
Onderstaande winnende nummers werden geautomatiseerd getrokken in het bijzijn van het schepencollege en
Marah.

EM

Heb jij gewonnen?

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

3

Movies for Kids

Superjuffie

Woensdag 15 januari om 14.00 uur |
GC Ter Kommen
Ze lijkt misschien
een heel gewone juf,
maar als er een dier
in nood is, verandert Juf Josje plots
in Superjuffie. Haar
geheim? Een hap
van haar krijtje geeft
haar super-krachten! Maar wanneer
er een hele dierentuin moet gered worden, is het afwachten of Superjuffie wel super genoeg is. De vertrouwde schoolomgeving verandert plots
in een arena vol sprankelende actie.
Een film over engagement, over het beschermen van de natuur
en over een aardige, onopvallende vrouw die zich ontpopt tot
een sympathieke superheldin.
Gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Janneke Schotveld.
Nederlandsgesproken speelfilm – 2018 – leeftijd 5+ - duur 84’ – prijs 2 euro

Kinderpopconcert

Zannemie en de bende: Puree kan je
hier niet eten
Zondag 19 januari om 11.00 uur | GC Ter Kommen

Zannemie en de bende gaan op muzikale roadtrip. Met een lading
gloednieuwe muziek, zottigheden en verfrissende miniverhalen.
Puree kan je bij ons niet eten, maar moet je doen. (Huh?). Stil
blijven klinkt bij Zannemie nogal uitbundig en zwemmen doet ze
op het droge. Zoals gewoonlijk doet ze dat samen met Veston,
Toetermans, Klopterop en d’Onderlaag. Een bende om ‘a’ en ‘i’
en ‘U’ tegen te zeggen.
Nieuw en al warm omarmd in kindermuziekland! Zannemie en
de bende staat voor ‘volgroeide muziek voor groeiende mensen’
en voor ‘muzikaal engagement op het podium én in de zaal’.
Leeftijd 3+ - Tickets: 6 euro (geen reducties)

Vorming

Kennismaking met
online kopen en mobiel
betalen

Muziek

Johan Verminnen:
Plankenkoorts /
50 jaar podium

Vrijdag 24 januari om 20.15 uur | GC Ter
Kommen
In het najaar 2017 pakte Johan uit met
een kersverse live-cd. Precies dat album
‘Plankenkoorts’ leverde de vonk voor zijn
nieuwe tournee.
Want binnenkort is het 50 jaar geleden
dat de zanger officieel zijn loopbaan begon:
in 1969 werd de piepjonge spring-in-‘tveld op nauwelijks achttienjarige leeftijd

laureaat van de wedstrijd ‘Ontdek de
Ster’, zeg maar ‘The Voice van Vlaanderen’ die de toenmalige openbare omroep
in die jaren organiseerde. Dat leverde
hem zelfs een aardige aanmoediging op
van jurylid Toon Hermans. De rest is geschiedenis. Weliswaar een erg rijk gevulde
geschiedenis.
En zo presenteert de nieuwe tournee de
grootste successen en de belangrijkste
liedjes uit Verminnens loopbaan. Eens te
meer zal het publiek bovendien kunnen
beleven hoe kwaliteitsvol zijn vaste begeleidingsband klinkt.
Proost! Op vijftig jaar Johan Verminnen!
Tickets: 20 euro/ 18 euro reducties
Info: www.johanverminnen.be

Maandag 27 januari van 19.30 - 22.00 uur
vergaderlokaal 1 GC Ter Kommen
Via internet kan je heel wat koopjes
doen. Rechtstreeks bij de leverancier,
groepsaankopen via internetshops of
veilingen, op tweedehandssites, enz.
Ontdek tijdens deze avond heel wat
interessante sites die je leven gemakkelijker maken en vaak goedkoper zijn.
Maar naast voordelen zijn er ook wel wat
risico’s aan verbonden. Daarom worden
de meest gebruikelijke betalingsmethodes bekeken en krijg je tips waarmee je
veel problemen kan vermijden.
i.s.m. Vormingplus Limburg
Verplicht inschrijven via www.vormingpluslimburg.be
- prijs: 9 euro (standaardprijs) | 5 euro (reductieprijs)
2 euro (verhoogde tegemoetkoming)

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

Literaire avond: De Schaamparabels
Maandag 27 januari van 19.00 tot 21.00 uur | bibliotheek
Je schamen. Voor je eigen lompheid, voor je gedrag in het
verkeer, voor je overmatig drinken, of plaatsvervangende
schaamte voor je kind dat overgeeft in een restaurant.
Je kan je er wel iets bij voorstellen en je bent niet alleen!
Nele, Geertrui en Chris van Tienen Troef helpen je met jouw
schaamte. Zij vergasten je op een avond vol gedichten, literaire teksten en dialogen. Zet je schaamte opzij en kom
kijken en luisteren.
Gratis deelname maar tijdig inschrijven via bibliotheek@hoeselt.be

Fotowedstrijd ‘bookface’
‘Boekgezichten’ zijn erg populair en
leuk om naar te kijken, maar nog leuker
om ze zelf te maken!

Een duwtje in de rug nodig? In de bibliotheek ligt een kleine selectie om
inspiratie op te doen.

Pak je favoriete boek, strip of cd ‘met
gezicht’ uit de kast en poseer zo voor
de camera dat het lijkt of het gezicht
bij jouw lichaam hoort. Klaar is kees!
Stuur je foto vóór 1 februari in op de
facebookpagina van de bib of naar bibliotheek@hoeselt.be.

Poëtische beelden
bij het ‘voorlezen
met een extraatje’
Woensdag 29 januari van 13.30
tot 15.00 uur | bibliotheek
Fluit zoals je bent! Verhalen en
poëzie zijn dit keer de inspiratiebron voor sappige, grappige en
ontroerende verhalen.
Gratis voor kinderen van 4 tot 7 jaar
gratis deelname - vooraf inschrijven via
bibliotheek@hoeselt.be

Laat je creativiteit de vrije loop en
maak kans op leuke prijzen!

Sporten in 2020
KIDS SPORTACADEMIE (15 weken)
vanaf maandag 6 januari: 2° en 3° leerjaar
vanaf dinsdag 7 januari: kleuters °2014
vanaf vrijdag 10 januari: 1° leerjaar
16.00 tot 17.00 uur – sporthal Ter Kommen
sportdienst@hoeselt.be

ZWEMLES KINDEREN ZONDER ZWEMDIPLOMA
(10 weken)
vanaf dinsdag 7 januari en donderdag 9 januari
18.00 tot 19.00 uur – zwembad Ter Kommen
sportdienst@hoeselt.be

LESSEN AQUAGYM 50+

vanaf donderdag 9 januari
17.15 tot 18.00 uur - zwembad Ter Kommen
sportdienst@hoeselt.be

REACTIEF

vanaf maandag 6 januari
maandag en vrijdag 9.00 tot 10.00 uur – sporthal Ter Kommen
vrijdag 20.00 tot 20.45 uur – zwembad Ter Kommen
sportdienst@hoeselt.be
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Winterwandeling in en rond
Valkenburg - zondag 2 februari
De traditionele winterwandeling van
de sportdienst i.s.m. AAS&B trekt dit
jaar richting Valkenburg.
Wij wandelen in de voormiddag door
het natuurgebied De Dellen met zijn
mooie mergelgroeve.
Op het landgoed van het Chateau
St Gerlach genieten we van een verrassende openlucht kunstexpositie.

We eindigen onze voormiddagwandeling in het centrum van Valkenburg.
Tijdens de middag is iedereen vrij om
het stadje te verkennen en eventueel
te genieten van een lunch of streekgerechtje in een van de vele bistro’s of
brasseries.
Namiddag vertrekt onze fraaie landschapswandeling naar het Ravenbos.
We eindigen na ongeveer 2 uur terug
in het centrum van Valkenburg.
Voor wie namiddag niet wenst mee te
wandelen biedt Valkenburg centrum
tal van alternatieven.
We denken onder andere aan een bezoek aan het Shimano center fietsenmuseum, de fluwelen grot, de kasteelruïne en de Romeinse catacomben.
Men kan ook een stadswandeling ma-

ken of gezellig vertoeven in de talrijke
horecazaken.
De bus pikt ons op om 8.00 uur op de
parking van Ter Kommen en brengt ons
er terug omstreeks 18.00 uur.
Schrijf leprapatiënten niet af
Voor 10 euro per persoon stap je op de
bus, wandel je mee onder begeleiding
en ben je verzekerd.

Stel je even voor: je bent ernstig ziek, maar je merkt je symptomen niet op. Of, je kunt niet naar de
dokter. Of je arts herkent je klachten niet. Of de apotheek heeft geen medicijnen meer.
Onvoorstelbaar zeg je? Toch is dit een realiteit voor miljoenen wereldwijd. Ook voor leprapatiënten.
Lepra wordt nog steeds niet, of veel te laat, opgespoord en behandeld.
Daarom is lepra nog niet uitgeroeid. En daarom leven meer dan 5 miljoen mensen vandaag met
ernstige handicaps en afwijkingen door de ziekte.
Maar hun verhaal hoéft niet zo af te lopen. Lepra hoéft geen levensbepalende diagnose te zijn.
Zij kunnen genezen. Schrijf hen niet af, maar geef hen een toekomst.

organisatie: sportdienst en AAS&B Hoeselt
inschrijven: mail naar sportdienst@hoeselt.be
vermeld de naam en voornaam, GSM en/of
emailadres

Campagneweekend 24,25 en 26 januari
Hoe? Door onze Damiaanactiestiften te kopen of een gift te doen via BE05 0000 0000 7575.
En geef zo samen met ons leprapatiënten een nieuwe toekomst.
Wil je stiften (€ 7 voor een pakje van 4) kopen of verkopen?
Neem dan contact op met *vrijwilliger Damiaanactie via xxx*of gsm xxx *

Schrijf leprapatiënten niet af
Stel je even voor: je bent ernstig ziek,
maar je merkt je symptomen niet op.
Of je kunt niet naar de dokter. Of
je arts herkent je klachten niet. Of
de apotheek heeft geen medicijnen
meer.
Onvoorstelbaar zeg je? Toch is dit een
realiteit voor miljoenen wereldwijd.
Ook voor leprapatiënten.
Lepra wordt nog steeds niet, of veel

te laat, opgespoord en behandeld.
Daarom is lepra nog niet uitgeroeid.
En daarom leven meer dan 5 miljoen
mensen vandaag met ernstige handicaps en afwijkingen door de ziekte.
Maar hun verhaal hoéft niet zo af te
lopen. Lepra hoéft geen levensbepalende diagnose te zijn.
Zij kunnen genezen. Schrijf hen niet
af, maar geef hen een toekomst.

Campagneweekend
24, 25 en 26 januari
Hoe? Door onze Damiaanactiestiften
te kopen of een gift te doen via BE05
0000 0000 7575. En geef zo samen
met ons leprapatiënten een nieuwe
toekomst.
Wil je stiften (€ 7 voor een pakje van
4) kopen of verkopen? Neem dan
contact op met *vrijwilliger Damiaanactie via xxx*of gsm xxx *

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2020
Woensdag 1 januari
NIEUWJAARSJOGGING
HOESELT RUN
11.00 u. Kiosk kerkplein

Dinsdag 7 januari
KIDS SPORT NA SCHOOL
KLEUTERS
16.00 u. Sportcentrum Ter Kommen

Donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30
januari
DORPSRESTAURANT ‘DE
DAGSCHOTEL’ ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

Woensdagen 8 en 22 januari
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

Leentje Hellemans 0487 86 65 17

in Hoeselt

www.movehoeselt.com

Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 4 januari
NIEUWJAARSCONCERT
KON. HARMONIE ST. CECILIA
20.00 u. GC Ter Kommen

DC OCMW 089 51 88 10

Woensdag 8 januari
BODYSHAPE
FIGUURTRAINING
19.30 u. Spiegelzaal sportcentrum
Ter Kommen
www.movehoeselt.com

Balder Waumans 0498 94 50 88

Donderdag 9 januari
PILATES MAT WORKOUT
18.30 u. Spiegelzaal sportcentrum
Ter Kommen

Hoeselt klminkt
2020: Wer

Zondag 19 januari
KINDERPOPCONCERT:
ZANNEMIE EN DE BENDE
11.00 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdag 23 januari
SCHRIJVEN OVER TRADITIES
EN GEBRUIKEN
19.00 u. GC Ter Kommen
martijn-loix@erfgoedhaspengouw.be
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Donderdag 9 januari
STRONG INTERVALTRAINING
19.45 u. Spiegelzaal sportcentrum
Ter Kommen
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www.movehoeselt.com

Nieuwjaars

Vrijdag 10 januari
KIDS SPORT NA SCHOOL LJ. 1
16.00 u. Sportcentrum Ter Kommen
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Vrijdag 10 januari
ZUMBA DANCE FITNESS
20.15 u. Spiegelzaal Ter Kommen

2020

www.movehoeselt.com

Zaterdag 11 januari
GROTE KAARTAVOND
WIELERCLUB DE VRIJHEID
20.00 u. PC De Altenaar

‘t Werm huis

Met live muziek

Zondag 5 januari
NIEUWJAARSRECEPTIE
VOOR ALLE HOESELAREN
10.00 u. Het Werm Huis, 		
Bovenstraat

Peter Hex 0496 03 76 78

Maandag 6 januari
FATBURNING WOMEN
WORKOUTS
21.00 u. Spiegelzaal sportcentrum
Ter Kommen
www.movehoeselt.com

Zondag 26 januari
RUILBEURS MODELTREINEN
– HOESELTSE TREINCLUB VZW
09.00 u. GC Ter Kommen
Danny Smets 089 51 46 44

Maandag 27 januari
LITERAIRE AVOND:
DE SCHAAMTEPARABEL
19.00 u. Bibliotheek
Maandag 27 januari
VORMING: ONLINE KOPEN
EN MOBIEL BETALEN
19.30 u. Vergaderlokaal 1
GC Ter Kommen

Ontwerp: www.commix.be

www.movehoeselt.com

GC Ter Kommen 089 30 92 10

bibliotheek@hoeselt.be

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Maandag 6 januari
KIDS SPORT NA SCHOOL
LJ. 2+3
16.00 u. Sportcentrum Ter Kommen

Vrijdag 24 januari
JOHAN VERMINNEN:
PLANKENKOORTS
20.15 u. GC Ter Kommen

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Woensdag 15 januari
MOVIES FOR KIDS:
SUPERJUFFIE
14.00 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Woensdag 29 januari
VOORLEZEN
MET EEN EXTRAATJE:
POËTISCHE BEELDEN
13.30 u. Bibliotheek
bibliotheek@hoeselt.be
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De Jury over BOY SILLY:
De muziek van Boy Silly is bijzonder
boeiend en intelligent. De jongens
weten wat ze doen. Er zit zowel humor
als kwetsbaarheid in en ze nemen niet
de gemakkelijkste weg. En dat maakte het interessant! Het geheel klopte,
de zaal én de juryleden werden volledig meegenomen door deze set.

Rockband
Boy Silly
winnaar van
Pop a’ Cast
8

“Onze muziek
en nummers
slaan aan bij
het publiek”
Een set van een goed halfuur volstond
voor de vier jongens van de rockband
Boy Silly om de finale van Pop a’ Cast
in Bilzen, een lokaal muziekconcours,
te winnen. Tot verrassing van de bandleden: Corneel Hamal, Nick Caers,
Michiel Ritzen en Roel Bollen. De
eerste twee komen uit Hoeselt, de overige twee zijn afkomstig van Bilzen en
Riemst. Ze waren al meermaals aanwezig bij optredens voor Pop a’ Cast.
“We droomden om daar ooit zelf op het
podium te mogen staan”, biecht Corneel op. Hun droom werd werkelijkheid. Meer nog, ze schreven de contest
achter hun naam.
Een thuismatch
De jury was bijzonder gecharmeerd
door het optreden van Boy Silly. Vooral
de uitstraling van de band op het podi-

um en het feit dat de boys een nieuwe
sound brachten, gaven de doorslag bij
het winnen van Pop a’ Cast. “Voor de
jury was het alsof we niet deelnamen
aan een wedstrijd. Voor hen kwam het
over als een optreden”, citeert Corneel
uit het juryrapport. “Dat gevoel hadden we ook toen we de set speelden.
We speelden bevrijd. Het was plezant
op het podium. Het voelde aan als een
thuismatch.”
De sound
Boy Silly brengt alternatieve rock met
een nieuwe sound. “De muziek klinkt
uit de jaren ’90 van vorige eeuw”, benadrukt Corneel. “Alleen, wat we spelen, klinkt rauwer. De nummers zijn
niet volledig afgeborsteld. Het is als
het ware muziek met een hoek af! We
gaan niet voor stevige gitaarsolo’s. We
spelen vrolijke nummers, soms met
een poppy-karakter.” Boy Silly scoort
met simpele songs die blijven hangen.
“Meezingers ook. We werken keihard
aan de liedjes en de muziek”, stelt Nick.
“We brengen doorgaans vrolijke melodietjes maar zonder een grote boodschap. De songs gaan over eenvoudige
dingen die uit het leven van elke dag
gegrepen zijn.”
Een opsteker
Het winnen van Pop a’ Cast is voor Boy
Silly een onverwachte opsteker. “Het

geeft een boost om op de ingeslagen
weg verder te gaan”, stelt Corneel. “Zie
het als een opstap naar een nog hoger
niveau van de band. Met de prijs zijn we
nog niet gelanceerd maar wat we doen
op het podium met de nummers en de
uitvoering slaat kennelijk aan bij het publiek. We blijven met twee voeten op de
grond staan. Dromen mag, en ja, onze
ultieme droom is spelen op Pukkelpop
of op een ander groot festival. We willen in de toekomst méér studiomateriaal brengen. We denken aan een plaat
met vier nummers of een single. Laat
ons nu maar genieten van een eerste
succes.”
De naam
Een van de nummers van de winnende
set van Boy Silly heet Silly Boy. “Zo
hebben we de band eerst genoemd”,
bekent Corneel. “Maar op YouTube
en Facebook vonden we al bands met
eenzelfde naam. Om problemen te
vermijden, draaiden we de naam om, en
Boy Silly was geboren. “Het lijkt alsof
we nonchalant of silly op een podium
staan. Maar dat is niet zo! Oké, we
amuseren ons goed maar de nummers
en de muziek moeten kloppen. We bestaan nog maar goed twee jaar maar we
zijn vier goeie vrienden die op dezelfde
golflengte zitten”, getuigt Corneel.
Xavier Lenaers
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Met een fictieve oproep voor vastzittende mensen in de lift van het gemeentehuis namen zijn brandweermakkers Guido Souverijns beet om vlak voor zijn pensioen nog een laatste keer te kunnen uitrukken.
Bedankt voor je trouwe dienst Guido!

Wereldster Steve Harley van Cockney Rebel was te gast in
GC Ter kommen. Een uniek optreden voor een uitverkochte zaal.
Op wereldlichtjesdag werden aan de Kluis van Vrijhern de kinderen
herdacht die niet meer onder ons zijn. Want geen kind is zo aanwezig
als een kind dat wordt gemist.

De artiestenloges van GC Ter Kommen krijgen een opfrisbeurt door de technische dienst
In het kader van ‘Rode Neuzendag’ zamelden de leerlingen van GBS Alt-Hoeselt , door het houden van
allerhande acties, 813 euro in!
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Het Energiehuis Limburg
in Hoeselt
Vanaf januari 2020 krijg je een antwoord op al je vragen rond
energie(besparing) aan het digitaal energieloket van het
Energiehuis Limburg of aan het woon- en energieloket in onze
gemeente. Het Energiehuis Limburg is een initiatief van de
Vlaamse overheid.
Hoe maak ik mijn woning energiezuiniger? Hoe werkt een
digitale meter? Wat ben ik met een woningpas? Op welke
premies heb ik recht? Op deze en alle andere vragen over
energie krijg je een antwoord bij het Energiehuis Limburg.
Ook krijg je er begeleiding en ondersteuning wanneer je gaat
investeren in energiebesparende maatregelen, wil renoveren
of je woning wil aanpassen. Tot slot kom je er alles te weten
over voordelige energieleningen. Kom langs het energieloket in ons gemeentehuis, (Dorpsstraat 17) of contacteer het
energiehuis Limburg digitaal op www.energiehuislimburg.be.
Iedereen die energiebesparende maatregelen wil uitvoeren,
kan best eens langs het woon- en energieloket passeren. Er
zijn nog steeds premies van de Vlaamse overheid of Fluvius
waar ook jij misschien recht hebt. Dankzij een bezoek aan het
energieloket loop je geen enkele eurocent premie mis. Wie
weet heb ook jij recht op een voordelige Vlaamse energielening of Limburgse renovatielening aan 0% interest! Bovendien
krijg je bij deze voordelige leningen altijd gratis advies over je
investeringen en ondersteuning bij het aanvragen van premies.

deligste tarief voor gas en elektriciteit hebt. Vraag er zeker
ook eens na of je in aanmerking komt voor een gratis energiescan of waterscan. Zo’n scan levert vaak heel wat energiebesparing op en dus ook een lagere energiefactuur.
Een bezoek aan het woon- en energieloket is altijd gratis.
Voor advies over premies is het handig dat je je belastingbrief
van 2 jaar geleden meebrengt en de offertes of facturen, als
je die hebt. Wie een VREG-test wil laten uitvoeren brengt
best de meest recente afrekening mee van gas en elektriciteit.
www.energiehuislimburg.be
woonloket in Hoeselt
iedere 2 en 4e woensdag van de maand
van 14.00 tot 16.00 uur
vrij toegankelijk
012 67 27 23

Je kan aan dit loket ook een VREG-test te laten uitvoeren.
In deze test kijkt men welke energieleverancier of –contract
het goedkoopst voor jou is. Zo ben je zeker dat je het voor-
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Luminus Forest in 1 Day
Zondag 2 februari 2020

Plant mee aan een
duurzame toekomst,
boom per boom
Op zondag 2 februari planten Luminus en het Jane Goodall Institute
Belgium 18.000 bomen op drie verschillende locaties in België. En één
van deze locaties ligt in Hoeselt! In
onze gemeente worden op één dag
tijd maar liefst 8.850 bomen geplant.
Een hele klus, waarbij de hulp van de
Hoeselaar meer dan welkom is.
Iedereen is welkom om tussen 10.00
en 16.00 uur mee te planten. Jong
en oud, scholen en organisaties. Ervaring is niet vereist, enthousiasme
(en laarzen) des te meer! Om alles in
goede banen te leiden (keuze van de
soorten, voorbereiding van het ter-
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rein, enz.) wordt beroep gedaan op
Bosgroep Limburg, echte specialisten
met een hart voor bos.

voor elke geplante boom planten we
ook een veelvoud van bomen in Burundi aan.

Tijdens Luminus Forest in 1 Day worden ook lekkere versnaperingen zoals pannenkoeken, wafels, soep en
chocolademelk voorzien om weer op
krachten te komen na al dat planten.
Verder valt er ook heel wat te beleven
voor jong en oud. Misschien breng je
wel een bezoekje aan een van de infostanden en leer je wat bij over biodiversiteit, bebossing, over wat het
aanplanten van een bos kan betekenen voor Hoeselt, België en de hele
wereld, en zoveel meer. En er is meer:

Planten doen we in de natuur en dus is
het aantal parkeerplaatsen ter plaatse
beperkt. Kom, als het even kan, met
de fiets of te voet naar de plantlocatie
Gps-Adres: Goosstraat 9, 3770
Hoeselt
Meer info en gratis inschrijven
kan via luminus.be/forestin1day
www.bosgroeplimburg.be

Unisono: regel Sabam én de
Billijke vergoeding in een keer
Vanaf 1 januari 2020 regel je Sabam en
de Billijke Vergoeding met één licentie
en via één betaling op het platform van
Unisono. Beheersvennootschappen Sabam, PlayRight en SIMIM sloegen de
handen in elkaar voor een efficiëntere
en transparantere dienstverlening, om
het de gebruikers van hun repertoire zo
eenvoudig mogelijk te maken.
Sabam? Billijke Vergoeding?
Je speelt muziek op de werkvloer, in
je zaak of tijdens je evenement? Dan
maak je gebruik van het (inter)nationale repertoire van Sabam, de Belgische
vereniging voor auteurs, componisten
en uitgevers. Je hebt daarvoor een licentie nodig. In ruil mag je vrij gebruik
maken van hun repertoire.
De vergoeding die je daarvoor betaalt,
is het auteursrecht. Sabam verdeelt
deze rechten aan haar auteurs, com-

ponisten en uitgevers, die op deze manier een eerlijke vergoeding ontvangen
voor het gebruik van hun werken.
De Billijke Vergoeding is een wettelijke
licentie die je betaalt wanneer je opgenomen muziek speelt in een publiek
toegankelijke ruimte. Deze vergoeding
zijn naburige rechten en is een financiële compensatie voor het gebruik van
het muzikale repertoire van uitvoerende kunstenaars/artiesten en muziekproducenten.
Je had dus twee verschillende licenties
nodig. Maar daar komt nu verandering
in.
Unisono: alleen maar voordelen
Het unieke platform van Unisono vereenvoudigt vanaf 1 januari aanzienlijk
de aangifte en betaling van beide licenties. Je hoeft niet langer twee aparte
licenties aan te vragen voor enerzijds

de auteursrechten (Sabam) en de naburige rechten (Billijke Vergoeding).
Unisono centraliseert beide, met één
licentie en één betaling tot gevolg.
Bovendien beperkt Unisono zich niet
tot muziekgebruik. Ook wanneer je
audiovisuele werken vertoont, een
theaterstuk opvoert of literaire en visuele werken wil gebruiken, kun je via
Unisono je licentie aanvragen.
www.unisono.be
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Opleiding schrijven over tradities en gebruiken
Tradities en gebruiken zitten zo ingebakken dat het moeilijk is
om ze precies te beschrijven aan iemand die de traditie niet
kent. Tijdens deze opleiding leer je hoe je een traditie kan
beschrijven in een korte tekst voor op het internet. Zo kan je
je traditie beter promoten en help je mee om het levend erfgoed van Haspengouw in kaart te brengen. Deze opleiding is
een organisatie van Erfgoed Haspengouw in samenwerking
met de dienst cultuur.
Donderdag 23 januari om 19.00 uur in lokaal 1 van GC Ter
Kommen, Europalaan 2, Hoeselt.
Deze opleiding is gratis, inschrijven is wel verplicht via
info@erfgoedhaspengouw.be of 011 70 18 30

Pas geopend: Bandit Bandanas
gon Kathleen zelf bandanas met aliminiumdraad te maken. Ze verkocht deze
op rommelmarktjes en later op avondmarkten, festivals en in winkeltjes. Het
ontwerpen en verkopen beviel haar
enorm, ondertussen heeft ze haar assortiment uitgebreid met winterhaarbanden en hondenbandanas.

Sinds kort heeft de webwereld er een
nieuwe winkel bij. De Hoeseltse Kathleen Vertessen opende haar online
deuren. Ongeveer 2 jaar geleden be-

Je kan haar online vinden op
www.banditbandanas.be maar wil je
liever passen? Haar bandanas zijn ook
te koop in verschillende winkeltjes en
kapsalons o.a. bij Hairdesign Sarah
in Hoeselt. Op welke plaatsen je nog
terecht kan in Limburg, vind je op de
website.

Bandit Bandanas geeft ze t.e.m. april
35% korting aan alle Hoeselaren. Gebruik de kortingscode HOESELT bij je
bestelling en geniet van de korting.

Nieuwe medewerkers

Op pensioen

Charlotte Kuypers, 23 jaar en woonachtig in Tongeren, is sedert 2017
werkzaam bij het OCMW als maatschappelijk werker. Na een selectieprocedure is zij onlangs kunnen
doorgroeien naar een vaste betrekking.

Na een loopbaan van 37 jaar bij de gemeente Hoeselt nemen we op 31 december 2019 afscheid van Noël Thoelen
als collega. Noël was lange tijd een medewerker op de administratieve diensten
in het gemeentehuis maar was de laatste
jaren voor zijn pensioen medewerker in
de gemeentelijke bibliotheek. Noël, bedankt voor de samenwerking en je inzet
en geniet van je pensioen!

Jo Neven is 38 jaar en woonachtig in
Hoeselt. Sedert 2018 is Jo werkzaam
bij de gemeentelijke technische dienst
als groenarbeider. Ten gevolge een
pensionering is Jo vanuit een wervingsreserve kunnen doorgroeien naar een
tewerkstelling van onbepaalde duur.
We wensen zowel Jo als Charlotte te
feliciteren met deze carrièrestap en
wensen hen verder veel succes en
werkplezier in hun functie.
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
GEBOORTEN

OVERLIJDENS

Datum

Naam

Dochter of zoon van

Datum

Naam van de overledene

Geboren

14/11/19

Dario SALONIKIDIS

zoon van Stefano en Valentina PANOVA

2/11/19

Antoine DAENEN

13/12/1947

17/11/19

Daan JACOBS

zoon van Koen en Eveline SCHEERLINCK

12/11/19

Wilhelmine PIEPER

30/01/1939

20/11/19

Cato VANDEWEYER

dochter van Bert en Joke SNELLINGS

21/11/19

Margareta GENNÉ

23/09/1947

26/11/19

Janne THIJSEN

dochter van Kenny en Kim SOUVERIJNS

22/11/19

Ognyan MARINOV

26/10/1979

27/11/19

Louise CASTERMANS

dochter van Jochen en An LANTMEETERS

24/11/19

Albert PUT

17/02/1929

29/11/19

Juul SAELEN

zoon van Jeroen en Joke STULENS

27/11/19

Pieter VANDEBOSCH

3/10/1935

29/11/19

Noor SAELEN

dochter van Jeroen en Joke STULENS

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.

Opgelet! Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op woensdag 1 januari 2020

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.00 - 17.00 u
9.00 - 12.00 u

GC Ter Kommen
Europalaan 2
Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

NM

Jeugddienst
Europalaan 4

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

Bibliotheek
O.L.Vrouwplein 1 bus 1
Technische dienst
Winterbeekstraat 3

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

NM

16.00 - 19.00 u

13.00 - 16.00 u

16.00 - 19.00u

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

VM

9.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.15 u

Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

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
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

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

12.30 - 16.15 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

VM

VM

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

Containerpark
Goosstraat

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

Zaterdag

9.00 - 12.00 u

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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PROFESSIONEEL VASTGOEDADVIES
OP MAAT!

VERPLEGING AAN HUIS
Hoeselt - Bilzen

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

Carine Sillen
Romerhovenstraat 3 • 3730 Hoeselt

0477 49 95 54

Beste Hoeselaar
Geachte klant
Het gemeentebestuur, de bestuursleden van
middenstand adviesraad Hoeselt (Marah),
samen met alle ondernemers en handelaars in
Hoeselt, bedanken u voor het vertrouwen en de
aankopen die u in de voorbije jaren bij ons deed.
Wij hopen u ook in 2020 als klant
te mogen verwelkomen.
Wij zijn alleszins enthousiast om dit te
verwezenlijken en Hoeselt verder uit te bouwen
als een leuke en gezellige gemeente.
Een gelukkig, succesvol en gezond 2020!

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.

