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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 dorpsgenoten,

Een nieuw jaar, een jaar vol nieuwe uitdagingen om te 
starten en uit te werken in deze legislatuur.
Een gemeente creëren waar iedere generatie aangenaam 
kan wonen en werken in een gezonde leefomgeving.
Als schepen van sociale zaken, senioren, andersvaliden, 
kinderopvang en onderwijs ben ik blij om met volgende 
projecten van start te kunnen gaan die we deze legislatuur 
nog wensen te realiseren.
Hierbij denk ik aan de realisatie van een waaier aan facili-
teiten voor senioren zoals een modern woonzorgcentrum 
met bijkomende rustbedden, korte en lange termijnop-
vang en assistentiewoningen. Kortweg alles wat nodig is 
om de komende jaren de vergrijzing op te vangen in onze 
gemeente.

Ook is het belangrijk om onze service vanuit het OCMW 
te verzekeren en minderbedeelden de nodige hulp te blij-
ven bieden.
Een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in het 
centrum en alle deelgemeentes moet gegarandeerd blij-
ven.
Zo zal tegen het einde van de legislatuur een nieuwe kin-

deropvang gebouwd worden in Alt-
Hoeselt, een oplossing of alterna-
tief voor de tijdelijke klascontainers 
in onze gemeentelijke basisschool 
te Alt-Hoeselt zal mee onderzocht 
worden. Kinderen moeten kunnen 
spelen! Voor ons is dan ook het 
plaatsen van vaste en mobiele bui-
tenspeeltoestellen op diverse loca-
ties van onze buitenschoolse kin-
deropvang een mooi project, waar 
ook enkele feestzalen van kunnen meegenieten.

Om af te ronden wil ik graag mijn appreciatie en 
dank uitdrukken voor al onze hardwerkende dien-
sten en alle vrijwilligers die onze gemeente rijk is.
En natuurlijk wil ik, net als de andere leden van het 
schepencollege, mij iedere dag inzetten om onze 
mooie gemeente nog mooier en beter te maken.

Veel leesplezier

Liefs,
Linda
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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

De provincie Limburg organiseert dit jaar voor de 10de keer 
een opleiding tot gemachtigd opzichter. 
Gemachtigde opzichters zijn een onmisbare waarde in de 
dagelijkse mobiliteit van personen die zich te voet verplaat-
sen. Je helpt de verkeersveiligheid te verbeteren door groe-
pen kinderen, scholieren, ouderen en personen met een 
handicap veilig te laten oversteken. 

Inschrijven
Inschrijven kan t.e.m. 2 februari!  
Surf snel naar www.limburg.be/gemachtigdopzichter voor 
meer info én het inschrijfformulier.

 Vragen? Neem contact op met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de 
provincie Limburg, via mobiliteit@limburg.be of tel. 011 23 83 40.

Gezocht: gemachtigde opzichters!
©

 H
ans Put

Zaterdag 29 februari t.e.m. zondag 8 maart

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen 
inzetten. Ze zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een 
goed doel in hun buurt, bij acties en evenementen of in jouw 

organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal 
met veel plezier en voldoening. Om al die mensen, die vaak 
achter de schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er 
Dé Week. Tijdens Dé Week van de Vrijwilliger laten we samen 
zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden. 

Het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur willen  alle 
vrijwilligers bedanken waar zij mee samenwerken. Merci en 
een dikke pluim aan alle vrijwilligers van het Dienstencen-
trum, de chauffeurs Minder mobielen centrale, de vrijwil-
ligers van het Dorpsrestaurant, van GC Ter Kommen, de 
bib, de jeugd- en sportdienst en alle andere gemeentelijke 
diensten!

 ‘Week van de Vrijwilliger’: Een week om te bedanken!

Deze website is een éérste stap in de 
samenwerking tussen de individuele 
praktijken van huisartsen in Hoeselt.
Hierop kan je terecht om een afspraak 

te maken met je eigen huisarts. 
Bij afwezigheid kan je desnoods een af-
spraak maken bij een andere collega die 
je huisarts dan op de hoogte brengt.

Voor nieuwe inwoners is dit een weg 
om een huisarts in hun buurt te vinden.
Voor meer inlichtingen kan je terecht 
bij je huisarts.

        www.huisartsenhoeselt.be  

Dr. Kamiel Bollen Dr. Ruth Bollen Dr. Walter Callebaut Dr. Roland Jacobs Dr. Jef Nuyens Dr. Frank Moermans Dr. Yasmine Maene Dr. Veronique Smeers
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TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be

Vorming

Besparen op telefonie, internet en tv
Dinsdag 11 februari om 19.30 uur | lokaal 1 GC Ter Kommen
Als je kiest voor een provider op jouw maat kan je heel wat be-
sparen op het verbruik van multimedia. Daarvoor moet je wel 
regelmatig op zoek gaan naar de voordeligste aanbieder op de 
markt. Er worden tijdens deze sessies allerlei tips gegeven rond 
telefonie, internet, tv … en er wordt onderzocht hoe jouw reke-
ning aan het einde van de maand kan verminderen. Daarbij wordt 
er ook bekeken wat je moet doen om over te stappen naar een 
andere provider.

Je mag je rekeningen van telefonie, internet en tv meebrengen 
van de voorbije drie maanden.

 i.s.m. Vormingplus Limburg 
 Verplicht inschrijven via www.vormingpluslimburg.be

 Prijs: 9 euro (standaardprijs) | 5 euro (reductieprijs)  
2 euro (verh. tegemoetk.) 

Klassieke muziek 

Cordes en Bleu en vrienden: Wienermelodieën
Weense avond
Vrijdag 28 februari om 20.15 uur | GC Ter Kommen

Cordes en Bleu is een eigentijds zeskoppig salonorkest dat 
voor de gelegenheid wordt uitgebreid met een aantal extra 
musici en solisten.
Verwacht je aan een gezellige Weense avond waarbij je in een 
warm decor geniet van de mooiste Weense melodieën.
Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van GC Ter Kom-
men, trakteren we bovendien elke tafel op een kaasbordje.
Aan ons buffet kies je zelf een lekker wijntje, biertje of fris-
drank.

Welkom in Wenen!

Met Kinderkoor De Klinkertjes
 Rachel Fabry (sopraan)
 Luk Voncken (bariton)

i.s.m. Neos Hoeselt

 Tickets: 20 euro / 18 euro (reducties)  
inclusief versnaperingen in de pauze en na het  concert 



Movies for Kids 

Casper & Emma de bergen in
Woensdag 12 februari om 14.00 uur | GC Ter Kommen
Het is vakantie en Casper en Emma staan te trappelen om op 
reis te gaan. Caspers vader heeft een verblijf geboekt in een 
park in de bergen, ver van de bewoonde wereld. Niet alleen 
Caspers ouders gaan mee, maar ook Emma’s moeder en Aksel, 
een goede vriend van Caspers vader. Casper vindt het zielig voor 
Emma dat ze haar vader mist en hoopt dat haar moeder en Ak-
sel verliefd worden op elkaar. Hij probeert ze hierbij een handje 
te helpen.

 Nederlandsgesproken film van Arne Lindtner Naess (Noorwegen 2017) – leeftijd 
3+ - duur – 83’ – prijs 2 euro 

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

Lezing  

Luc Haekens: 
Wie gelooft er die 
journalisten nog?
Donderdag 13 februari om 20.15 uur | ‘t 
Fabriek
In een Ideale Wereld twijfelen we nooit 
aan de media en geloven we alles wat 
kranten, radio en televisie ons vertellen. 
Maar helaas is de wereld lang niet ideaal 
en hebben we redenen genoeg om te 
twijfelen of alles wat we horen en lezen 
wel waar is.
Luc Haekens weet als geen ander hoe de 
media de waarheid kunnen manipuleren, 
hoe mensen alles geloven wat die media 
hen voorschotelen. Dat de aarde plat is 
bijvoorbeeld, en Donald Trump een zwarte 
huid heeft. Hij vertelt er je alles over. En 
omdat je hem anders niet gelooft, brengt 
hij een paar hilarische filmpjes mee.

 Tickets: 10 euro | 9 euro (reducties) |  i.s.m. ‘t Fabriek

Vorming  

Drinken we te veel?  
Over de rol van alcohol
Dinsdag 18 februari om 20.00 uur   
‘t Fabriek
Een glaasje bier of wijn hoort erbij als we 
iets vieren, omdat we het verdiend heb-
ben en het helpt ons te ontspannen. Niet 
iedereen apprecieert het als je nee zegt 
en de verlokkingen zijn overal.
Af en toe een glaasje kan geen kwaad? 

Of toch? Drinken we met z’n allen te 
veel?
Shana Freson geeft ons duiding bij de 
‘alcoholrichtlijn’ en kijkt samen met ons 
naar de aanwezigheid en het gebruik van 
alcohol in onze samenleving.
 
Begeleiding: Shana Freson, medew. 
Centrum voor Alcohol- en Drugspre-
ventie Limburg

 i.s.m. Vormingplus Limburg & ‘t Fabriek  
Verplicht inschrijven via www.vormingpluslimburg.be  
Prijs: 9 euro (standaardprijs) | 5 euro (reductieprijs) | 
2 euro (verhoogde tegemoetk.)
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Maandag 10 februari  
om 13.00 uur | Bibliotheek
Geniet je ook van een goed 
boek en zou je die leeserva-
ring willen delen met ande-
ren?
De leeskring Neder komt 
samen en praat over het 

boek ‘Jij zegt het ’ van Con-
nie Palmen. In dit boek 
wordt de mythe van Sylvia 
Plath een menselijke trage-
die. Als geen ander verstaat 
Connie Palmen de kunst van 
het schrijven. 
Je hoeft geen literaire stu-

dies gedaan te hebben. Je 
mening geven is hier een 
meerwaarde.
Mariëtte Verjans is de mo-
derator en geeft duiding aan 
het verhaal

 i.s.m. Femma Neder – prijs 3 euro 
- inschrijven via albert.gielkens@
telenet.be

Leeskring Neder 

Jij zegt het – Connie Palmen

Tai Chi is een stijlvolle bewegingskunst gebaseerd op de principes van Yin en 
Yang. De trage, vloeiende bewegingen ontspannen de spieren en gewrich-
ten. Tai Chi is niet alleen goed voor het lichaam maar wekt eveneens een 
grote mentale kracht op.                  

De gestructureerde bewegingen zorgen voor een rustigere en meer ge-
concentreerde geest. Het is die herwonnen rust die ons beter leert omgaan 
met het teveel aan stress in ons dagelijks leven. 

10 dinsdagen van 3 maart tot en met 26 mei 2020
Telkens van 18.30 tot 19.30 uur in lokaal 1 van GC Ter Kommen 

Tai Chi coach Gert Clerckx - 0476 45 14 37         
Inschrijven vóór 26 februari via OCMW 089 30 92 60
Prijs 70 euro voor 10 lessen (betaling per les = 10 euro)

Tai Chi in Hoeselt  
vanaf dinsdag 3 maart 2020!

Maandag 24 februari van 19.00 tot 21.00 uur | Bibliotheek 
Opvoeden is leuk en verrassend maar soms wil het niet altijd goed lukken. 
Je kindje luistert niet altijd of wordt boos als deze z’n zin niet krijgt. Wat als 
je kind voor de zoveelste keer iets doet wat niet mag? Je begint aan jezelf 
te twijfelen: Ben ik te streng, of niet streng genoeg? Soms weet je niet of je 
goed reageert. Tijdens deze interactieve infoavond wil de Opvoedingswinkel 
Zuid-Limburg je informatie geven over wanneer je best begint met het stel-
len van grenzen en hoe je dit best kan doen. Welke handvaten zijn er om je 
kind correct te straffen en te belonen. Wat kan en wat kan niet? Hoe kan je 
het anders aanpakken? 

  I.s.m. Opvoedingswinkel Zuid-Limburg 
Prijs: gratis 
Inschrijven verplicht via huisvanhetkind@bilzen.be 
Of telefonisch 089 39 96 50 | 0472 18 69 22

Vorming 

Grenzen stellen, straffen en belonen



ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2020 in Hoeselt

Zondag 2 februari
CAFÉ AU LAIT  
OPENDEUR KON. DRUMBAND 
ST. LAMBERTUS ALT-HOESELT
14.30 u.   PC De Altenaar

 eveline.lambrix@gmail.com

Maandag 3 februari
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen

Donderdagen 6, 13, 20 en 27 februari
DORPSRESTAURANT  
DE DAGSCHOTEL  
ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 6 februari
SMULNAMIDDAG 
‘PANNENKOEKEN LICHTMIS’ 
DC OCMW
14.00 u.   Monetzaal DC OCMW

 OCMW  089 30 92 60

Vrijdag 7 februari
SCHOOLFEEST GVB DE 
2-SPRONG ROMERSHOVEN
13.30 u. en 18.30 u.   GC Ter Kommen

 anja.jacobs@kodb.be

Zaterdag 8 en zondag 9 februari
INTERNATIONALE 
WEDSTRIJD 
SCHAPENDRIJVEN – 
LIMBURGSE SHEEPDOG VZW

Van 08.00 u. tot 19.00 u.   
Kasteel van Hardelingen, 
Hardelingenstraat 5

 www.limburgsesheepdog.be

Zondag 9 februari
EETDAG K.V.G.
11.30 u. GC Ter Kommen

 Jean Verjans  012 26 29 14  

Maandag 10 februari
LEESKRING NEDER: JIJ ZEGT 
HET – CONNIE PALMEN
13.00 u.   bibliotheek

 albert.gielkens@telenet.be

Dinsdag 11 februari
VORMING:  
BESPAREN OP TELEFONIE, 
INTERNET EN TV
19.30 u.   Vergaderlokaal 1 GC Ter 
Kommen

 www.vormingpluslimburg.be

Woensdag 12 februari
KINDERFILM:  
CASPER EN EMMA  
DE BERGEN IN
14.00 u. GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen 089 30 92 10

Donderdag 13 februari
LEZING LUK HAEKENS: 
WIE GELOOFT ER DE 
JOURNALISTEN NOG?
20.15 u.   ’t Fabriek

 GC Ter Kommen  089 30 92 10

Vrijdag 14 februari
VALENTIJNDINER DC OCMW
14.00 u.   Monetzaal DC OCMW

 OCMW  089 30 92 60

Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en 
zaterdag 22 februari
TONEELVOORSTELLING:  
HET GEHEUGEN VAN WATER   
HET HOESELTS 
TONEELGEZELSCHAP
20.00 u.   GC Ter Kommen

 htg@htghoeselt.be – www.htghoeselt.be

Zondag 16 februari
EETDAG K.V.V.
11.30u     GC Ter Kommen

 Martin Knaepen  0496 70 09 87

Dinsdag 18 februari
LEZING I.V.M. ERFBELASTING 
DOOR EEN NOTARIS – 
SAMANA LIMBURG
19.30 u.   Vergaderlokaal 1  
 GC Ter Kommen

 Samana Limburg  011 28 02 97

Dinsdag 18 februari
VORMING:  
DRINKEN WE TE VEEL?  
OVER DE ROL VAN ALCOHOL
20.00 u.   ’t Fabriek

 www.vormingpluslimburg.be

Woensdag 19 februari
WANDELING  
WC VITALES
07.00 u.   GC Ter Kommen

 Ludo Loyens 089 50 20 16

Woensdag 19 februari
SENIORENCARNAVAL DC 
I.S.M. WZC BORMANSHOF
13.30 u.   Monetzaal DC OCMW

 OCMW  089 30 92 60

Zaterdag 22 februari
WANDELING:  
22STE ROMMELARENTOCHT –  
WSV DE ROMMELAAR VZW
07.00 u.   PC Nederheem

 0499 71 15 20

Zaterdag 22 februari
BEHEERDAG MUNSTERBOS: 
BIOTOOPHERSTEL – 
NATUURPUNT  
ZO LIMBURG
09.00u.  Rode Barrier,  
 Sluisstraat Munsterbilzen

 Ward Cielen  0476 47 32 69 

Zondag 23 februari
HIBERNATREFFEN  
MC HOESELT
08.30 u.  GC Ter Kommen

  www.mchoeselt.be

Maandag 24 februari
VORMING:  
GRENZEN STELLEN, 
STRAFFEN EN BELONEN  
BIB I.S.M. 
OPVOEDINGSWINKEL ZL
19.00 u.   Bibliotheek

 huisvanhetkind@bilzen.be

Dinsdag 25 februari
CARNAVALSFUIF K.V.V.
20.00 u.   GC Ter Kommen

 Michel Vanroy  0495 59 15 82

Donderdag 27 februari
BEZOEK DORPSRESTAURANT 
ALT-HOESELT  
N.A.V. WEEK VAN DE 
VRIJWILLIGER
11.30 u.   OCMW - Europaplein 

 OCMW  089 30 92 60

Donderdag 27 februari
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u. in zaal Nederheem

Vrijdag 28 februari
WEENSE AVOND:  
CORDES EN BLEU EN 
VRIENDEN
20.15 u.   GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen  089 30 92 10
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Samen met Jente Pironet (28) uit Scher-
penheuvel-Zichem vormt Sarah het ge-
zicht en de stem van Portland. En dat 
doet ze goed. De cd ‘Your Colours Will 
Stain’ kwam in november meteen in de 
charts terecht. De single ‘Killer’s Mind’ 
stond weken in de top drie van De Af-
rekening op Studio Brussel. Ook heeft 
Portland – vernoemd naar de meest 
groene stad in de VS - twee nominaties 
voor de MIA’s of Music Industry Awards 
op zak: Beste Doorbraak en Beste Alter-
natieve Band. Het aantal adelbrieven dat 
Portland en Sarah kan voorleggen, begint 
omvangrijke vormen te krijgen. We heb-

ben geluk als we aanbellen bij haar ouders 
in Romershoven, want Sarah is thuis. 
“Het zijn inderdaad hectische maanden 
geweest. Soms heb ik eens een vrij week-
end zonder optredens. Dan ben ik graag in 
Romershoven. Ik ben een natuurmens en 
houd van wandelen. Dan zit je hier goed 
natuurlijk,” vertelt Sarah die een opvallend 
vlotte babbel heeft.

PXL Music
Al in de lagere school etaleerde ze haar 
muzikale capaciteiten. Samen met haar 
zus Astrid zong ze Stille Nacht in een 
afgeladen volle kerk van Beverst. Na-
dien legde ze nog een uitgebreid traject 
af langs de muziekscholen in Lanaken en 
Beverst om later haar zangcapaciteiten 
verder te ontwikkelen tijdens zangwork-
shops van Villa Basta in Genk en Hasselt. 
Na haar middelbare school aan het Sint-
Jozefinstituut in Bokrijk slaagde ze voor 
de toelatingsproef aan Hogeschool PXL 
Music in Hasselt voor een driejarige op-

Sarah Pepels beleeft muzikaal sprookje met Portland

“Diploma niet afgehaald want ik 
stond op het podium in Werchter”

Het gaat hard voor Sarah Pepels uit Romershoven. Met de indiepopband 
Portland stond ze afgelopen zomer op het podium van Rock Werchter en 
Pukkelpop. Nu heeft ze er net een internationale tour opzitten in het voor-
programma van de band Lamb. Met dank aan de Portlanddebuutplaat die 
de ene lovende kritiek na de andere oogstte. “En 2020 belooft ook weer 
druk te worden met meerdere shows en vele optredens in de zomer”, zegt 
de 23-jarige die van muziek haar beroep wist te maken.

Foto: Alex Vanhee
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leiding die ze met succes aflegde. “De di-
ploma-uitreiking heb ik wel gemist”, lacht 
Sarah. “De uitreiking was vorig jaar in 
juni. Net op het moment dat we op Rock 
Werchter speelden. Dat kon ik niet laten 
schieten natuurlijk. Een week later ben ik 
mijn diploma dan maar gaan oppikken.”

Hoogtepunten
Hoogtepunten heeft Sarah, die ook nog 
zijdelingse projecten vervult bij Glitterp-
aard, Sarah Green en een nummer in-
zingt bij Equal Idiots, al veel in haar nog 
maar prille carrière. “Het parcours met 
de band bijvoorbeeld. Elke eerste keer 
als we ergens staan, is een hoogtepunt. 
Ik denk dan aan Rock Herk in 2018. Het 
opnemen van de plaat en de release er-
van in de AB. Spelen in de Marquee op 
Pukkelpop vorig jaar voor 12.000 men-
sen en zeker dat we The Barn vorig jaar 

op een middag mochten openen op Rock 
Werchter. Wie gaat er op de derde dag 
van het festival op zo’n vroeg uur al uit 
zijn tent kruipen voor ons? Plots stonden 
er 20.000 festivalgangers voor het po-
dium. Kippenvel.”

Mariabeeld Romershoven
Ook voor 2020 is de agenda al goed 
gevuld met intussen uitverkochte optre-
dens in Het Depot in Leuven en 4AD in 
Diksmuide. Daarnaast zijn er nog de op-
tredens op meerdere festivals waarover 
Sarah nog geen tipje van de sluier mag 
lichten. “We hopen in elk geval veel shows 
te geven. Daar willen wij ons op richten, 
ook al omdat wij nu al langs de vele pa-
rochiezalen in België zijn gepasseerd. 
Portland werkt met een manager en een 
internationale booker om alles gestructu-
reerd aan te pakken. Er zit wel een stra-

tegie achter.” Niet alleen met haar stem 
weet Sarah aangenaam te verrassen. Ze 
neemt ook het grafisch ontwerp voor de 
band op shirt, hoodies en nog zoveel meer 
voor haar rekening. Die creatieve kant liet 
ze vroeger ook al opmerken in de kerk van 
Romershoven. “Je verwijst naar het Ma-
riabeeldje in de pastorie”, vraagt ze met 
een lach. “Papa was er vroeger vrijwilliger 
en nam me regelmatig mee. Het beeldje 
was helemaal verbleekt waarna ik het ge-
verfd heb. Met viltstiften dan nog. Daar 
denk ik regelmatig aan als ik er passeer. 
Intussen is het weer helemaal verbleekt. 
Wie weet moet ik het nog eens opnieuw 
aanpakken”, besluit Sarah.
Check de Facebookpagina en www.port-
landofficial.com voor meer info over op-
tredens van Portland.

Geert Houben

Foto: Alex Vanhee
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Met harde cijfers en een open geest gaf Nic Balthazar zijn visie op de klimaatcrisis  
tijdens een boeiende lezing van GC Ter Kommen in ’t Fabriek.

Fleur, Giel, Frans, Dimitri, Simon, Ine en Wout van Karateclub Shingitai Hoeselt toonden hun talenten tijdens de eerste nationale training voor het EK 2020 in Cyprus

Voor de K. Harmonie Sint-Cecilia is 2020 een jubileumjaar. Dat werd alvast ingezet  
met een extra sprankelend nieuwjaarsconcert n.a.v. het 125-jarige bestaan.

150 ‘Hoeselt Runners’ hebben op 1 januari in een magische mist het nieuwe jaar ingelopen.

Dienstencentrum kroont Irma, Alice, Jeanine en Pierette tot ‘vier koningen’
Een zondag in januari die feestelijk werd ingezet dankzij het kinderpopconcert van ‘Zan-
nemie en de bende’.
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De natuur stopt niet aan de rand van een natuurgebied.  Door in je 
tuin typische planten van bij ons aan te planten, bied je meer voedsel 
en nestgelegenheid aan en vergroot je de biodiversiteit in je woon-
omgeving.
De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) en natuurvereniging 
Orchis vzw organiseren hun jaarlijkse bomen- en plantenverkoop 
op 21 maart 2020.  Orchis biedt een aantal autochtone planten aan 
die zijn aangepast aan onze plaatselijke bodem- en weersomstandig-
heden.  Planten die worden ingevoerd zijn net iets vroeger of later in 
bloei dan wenselijk is met als gevolg minder insecten en dus minder 
voedsel in de broedperiode van vele vogels.
De opbrengst van deze boomplantactie gaat naar de bescherming 
van de natuur in o.a. Hoeselt.
Bestellen kan tot 24 februari via de bestelformulieren die kunnen 
afgehaald worden bij de dienst Omgeving op het gemeentehuis of via 
de website van Orchis vzw: www.orchisvzw.be.

Het plantgoed kan worden op de parking van het gemeentehuis op 
zaterdag 21 maart tussen 9 en 11 uur. Enkel contante betaling!

Boomplantactie Orchis

Er worden ook dit jaar weer bedeeldagen georganiseerd in het gemeentehuis voor het afhalen van het tegoed huisvuilzakken:
- zaterdag 15 februari van 9.00 tot 12.00 uur
- maandag 17 februari van 13.00 tot 19.00 uur
Dan kan je ook PMD-zakken en een GFT-sticker aankopen.

Vanaf 18 februari kan je voor huisvuilzakken, PMD-zakken en GFT-stickers enkel nog terecht bij de volgende handelaars:
- Boekhandel 8´n, L. Lambrechtsstraat 12, Hoeselt
- Carrefour Hoeselt, Bilzersteenweg 12, Hoeselt
- Ons kookidee, Beukenlaan 55, Hoeselt
- Okay, Hooilingenstraat 1, Hoeselt (enkel verkoop)
- AVEVE Bilzen, Eikaart 15, Bilzen
- Carrefour Bilzen, Tongersestraat 73, Bilzen

Vergeet voor het afhalen van je jaarlijks tegoed huisvuilzakken je identiteitskaart niet!

Afhaling huisvuilzakken 2020

Voor de K. Harmonie Sint-Cecilia is 2020 een jubileumjaar. Dat werd alvast ingezet  
met een extra sprankelend nieuwjaarsconcert n.a.v. het 125-jarige bestaan.

Een zondag in januari die feestelijk werd ingezet dankzij het kinderpopconcert van ‘Zan-
nemie en de bende’.
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Als bij toeval
Dat de drie generaties tegelijkertijd en 
op dezelfde locatie werken uit hun rijke 
collectie, laten zien is louter toeval. 
“Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
de mensen enkel werken van mij kon-
den zien en leren kennen”, werpt Gido 
op. De curatoren van de expo zagen 
met voortschrijdend inzicht  in dat de 
beeldende kunst van opa, pa en zoon 
getoond moest worden. En liefst sa-
men! “Terecht”,, vindt Gido. “Het is de 
moeite waard”.

Verschillend
Elke generatie heeft z’n eigen stijl en 
techniek. “ Ik ben begonnen met het 

schilderen van landschappen en por-
tretten maar ik ben geëvolueerd naar 
een nieuw realisme. Jan Hoet (de 
kunstpaus) noemde het designkunst 
vervolgt Gido.  Hij staat voor driedi-
mensionale beeldende kunst. Z’n zoon 
Petrus maakt de laatste 5 jaar als het 
ware een creatieve heropleving mee. 
Daarvoor ontsproot uit z’n kunste-

Het gebeurt niet elke dag dat drie generaties binnen één en dezelfde familie kun-
stenaars zijn en dat ze samen hun werken tonen op een tentoonstelling. De familie 
Vanlessen uit Alt-Hoeselt is daar een goed voorbeeld van. Van de pater familias 
Lode worden z’n landschapsdoeken postuum getoond. Hij overleed in 1979, hij was 
69. Nu  herleeft z’n oeuvre op “Vanlessen 3” (opgelet, 3 tot de derde) zoals de unieke 
expositie gedoopt werd. Gido (79) en Petrus (47), de zoon en kleinzoon van Lode, tre-
den in z’n voetsporen en etaleren er ook hun creaties. Bij de familie valt de appel op 
kunstvlak niet ver van de boom. “We zijn een grote maar creatieve familie”, reageert 
Petrus, de benjamin. “Kunst zit bij ons, zonder enige twijfel, in de genen.”

Eerste expo  
met drie generaties kunstenaars 
familie Vanlessen
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naarsbrein, en dit 10 jaar lang, geen enkel noe-
menswaardig werk meer. In z’n kunst zitten sterke 
autobiografische elementen. Vader en zoon volg-
den middelbaar en hoger kunstonderwijs. Gido 
gaf ook jarenlang plastische opvoeding en beel-
dende vorming in de gemeentelijke secundaire 
school Munsterbilzen ( GSM) . Petrus staat van-
daag  voor de klas bij de Kunstkoepel (de vroegere 
academie) in Bilzen. Z’n opa was een autodidact.

Discussies
 “M’n vader was een zondagsschilder zoals er 
twaalf in een dozijn zijn”, biecht Gido op. “Hij 
volgde een schriftelijke cursus tekenen en schil-
deren. Maar de laatste 10 jaar van z’n leven le-
verde hij als schilder echt wel goed werk af. Naar 
expo’s gaan kijken, deed hij niet. Integendeel, ik 
nam hem  zelf er mee naartoe. De omgekeerde 
wereld”, vult Gido aan. “Hij heeft me wel naar 
Sint-Lucas in Luik gestuurd. Ik kende geen letter 
Frans maar gelukkig waren er véél Vlamingen die 
daar naar de kunstschool gingen.” Gido en Pe-
trus treden in de voetsporen van Lode. “We zijn 
helemaal niet gepushed om kunstenaar te wor-
den”, getuigt Petrus. “Kunst is bij ons thuis met 
de paplepel ingegeven. We hebben elk een eigen 
stijl. We komen elk uit een andere periode met 
een eigen tijdsgeest. Elk van ons is het product 
van z’n tijd.” Gido en Petrus wonen 100 meter 
van elkaar. “We zien elkaar bijna dagelijks. We 
discussiëren over kunst, en die discussies kunnen 
pittig zijn. We respecteren elkaars werk zoals het 
is. We beïnvloeden elkaar niet. We hebben elk een 
eigen mening over kunst maar we dringen die niet 
op aan elkaar”, benadrukt Petrus. De vernissage 
“ Vanlessen 3” opent zondag 15 maart om 17.00 
uur in het cultureel centrum van Maasmechelen 
en loopt tot en met zaterdag 4 april. Iedereen is 
van harte uitgenodigd op de vernissage. 

Xavier Lenaers

“We zijn één maar  
vooral héél verscheiden”



Luminus Forest in 1 Day   
Zondag 2 februari 2020
Op zondag 2 februari planten Lu-
minus en het Jane Goodall Institute 
Belgium 18.000 bomen op drie ver-
schillende 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. Er-
varing is niet vereist, enthousiasme 
(en laarzen) des te meer! Om alles in 
goede banen te leiden (keuze van de 
soorten, voorbereiding van het ter-

rein, enz.) wordt beroep gedaan op 
Bosgroep Limburg, echte specialisten 
met een hart voor bos.

Tijdens Luminus Forest in 1 Day wor-
den ook lekkere versnaperingen zo-
als 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 in-
fostanden en leer je wat bij  over bio-
diversiteit, bebossing, over wat het 
aanplanten van een bos kan beteke-
nen voor Hoeselt, België en de hele 
wereld, en zoveel meer. En er is meer: 

voor elke geplante boom planten we 
ook een veelvoud van bomen in Bu-
rundi aan.

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

Plant mee aan een 
duurzame toekomst, 

boom per boom

Naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid 
organiseert Erfgoed Haspengouw een Verza-
meldag. Bedoeling is om de link tussen Limburg 
en Congo in kaart te brengen. Ben je geboren in 
Congo, heb je zelf de onafhankelijkheid meege-
maakt of heb je nog brieven, postkaarten, video’s 
of foto’s uit de koloniale periode? 
Kom dan zeker even langs op de Verzameldag op 
zaterdag 15 februari van 14.00 tot 17.00 uur in de 
cafetaria van het Woonzorgcentrum Demerhof 
in Bilzen. Voor meer informatie over wat we ver-
zamelen die dag, neem een kijkje op www.bacon-
golimburg.be of www.erfgoedhaspengouw.be. 

Kom langs met jouw verhaal over Congo en Limburg
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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.

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

13/12/19 Becky VAN BOUWEL en Maarten PEETERS

14/12/19 Lindsay BUNTINX en Bart MORIAS

20/12/19 Jolien MERKEN en Angelo HAUBEN

21/12/19 Xena GIELS en Steve VAN DAEL

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/12/19 Maria CIELEN 26/07/1934

1/12/19 Alice VOS 14/07/1930

5/12/19 Noël VAN BOCKRIJCK 18/12/1932

14/12/19 Robert MERKEN 3/10/1923

23/12/19 Guillemine MORIAS 15/07/1940

23/12/19 Viviane DEGREVE 13/08/1947

24/12/19 Roger LOYEN 1/08/1945

BURGERLIJKE STAND 
& BEVOLKING
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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.

• 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

Wij maken het u “lekker” makkelijk met onze maaltijdservice! 

Wij bezorgen lekkere vers bereide maaltijden aan huis voor hulp-
behoevenden, mensen met een beperking of gewoon voor uw gemak.

Daarnaast verzorgen wij nu ook voor bedrijven, scholen en instellingen 
bereide maaltijden, recepties, bedrijfsfeestjes, events…

Frank Meyers
0478 26 52 58

Nathalie Vidal
0495 26 94 24

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

Nu ook voor

bedrijvenbedrijven
scholenscholen  &&
instellingeninstellingen

INFO & RESERVATIE:
frankennat@icloud.com

Tongersesteenweg 50  |  B-3730 Hoeselt
T +32 89 23 50 55  | M +32 472 29 95 25

info@av-vastgoed.be

www.av-vastgoed.be

Verkoop - Verhuur
Advies - Projectbegeleiding

Vastgoedbeheer

Uw Vertrouwenspartner in Vastgoed

Sint Lambertusstraat 10  -  Alt-Hoeselt 
tel. 0479 633 824 / 0479 615 184 - www.devrijevalk.be

Feestzaal  -  Restaurant  -  Foodcafé  -  Catering

Vanaf 15.00 u:  brasserie , foodcafé  
en restaurant open

Elke zondag van 12.30 u l tot 16.00 u  
Lazy Sunday: lunch in buffetvorm aan €28 pp

Elke zondag tussen 9.30 u en 12.00 u   
luxe ontbijtbuffet met bubbels aan €25 pp

Op zondag in


