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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

BIB JEUGDBOEKENMAAND
FOTOWEDSTRIJD ‘DE SJÙNSTE
LANDSCHAPPEN VAN HOESELT’
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KONINKLIJKE HARMONIE SINT-CECILIA
IS 125 JAAR JONG!
Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
De vorige keer dat ik u mocht toespreken in dit blad is alweer
bijna een half jaar geleden. Ondertussen heb ik uiteraard
niet stilgezeten en heb ik me ingezet om de werking van de
gemeente(raad) te verbeteren. Op 24 oktober 2019 heeft
de gemeenteraad een nieuw huishoudelijk reglement en een
deontologische code goedgekeurd. Hierin lag de nadruk op
digitalisering om komaf te maken met de vele papierverspilling die er was. Nu krijgen de raadsleden niet meer standaard alle documenten van de gemeente- en OCMW-raad
in de brievenbus maar wel in hun mailbox. Verder kunnen
raadsleden die bijkomende agendapunten indienen nu ook
gebruik maken van een online invulformulier, terwijl bijkomende punten vroeger enkel op papier konden worden ingediend. Deze digitale sprong is ook merkbaar tijdens de zittingen: terwijl een jaar geleden de meesten achter een berg
papier zaten, wonen nu heel wat raadsleden de zitting bij van
achter hun laptop, smartphone of tablet. Er zijn voor hen
ook extra stekkerdozen voorzien en bij de renovatie van de
raadszaal zal er ook een beamer met projectiescherm worden geïnstalleerd.
Als voorzitter vind ik een goede communicatie tussen het
gemeentebestuur onderling en tussen het gemeentebestuur en de Hoeselaar zeer belangrijk. Daarom ondersteun
ik ook het schepencollege bij de uitwerking van het participatiereglement om burgerparticipatie in Hoeselt te versterken. Goede communicatie en participatie worden namelijk
steeds belangrijker.
Graag wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om terug
te blikken op mijn oproep in een vorige editie van dit bad.
Toen vroeg ik om rechtstreeks contact op te nemen met de
Hoeseltse beleidsmakers om voorstellen en opmerkingen

over te brengen. Ik wil bij deze ook
degenen die dit gedaan hebben
bedanken voor hun kritische maar
respectvolle manier van communiceren.
Naast u veel plezier te wensen met
het lezen van deze editie van Hoeselt Mag Gezien, geef ik ook nog
mee dat u steeds welkom bent om
zelf de gemeente- en OCMWraden bij te wonen. Deze vinden in
regel plaats elke laatste donderdag van de maand om 20 uur
in de raadszaal van het gemeentehuis van Hoeselt. Zie hieronder een overzicht van de vergaderdata van 2020 (onder voorbehoud):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

donderdag 20 februari
donderdag 26 maart
donderdag 30 april
donderdag 28 mei
donderdag 25 juni
donderdag 27 augustus
donderdag 24 september
donderdag 29 oktober
donderdag 26 november
donderdag 17 december

Tot ziens!
Met vriendelijke groeten
Jordi Boulet
Voorzitter gemeenteraad

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

Compost voor de tuin nodig?
Van 2 maart tot en met 17 april kan je weer gratis compost
afhalen bij de technische dienst, Winterbeekstraat 3
Wanneer?
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag:
van 8.30 tot 13.00 uur
Let op!
- enkel voor particulieren (kleine hoeveelheden)
- zelf opscheppen met eigen schop
- eerst melden op bureel technische dienst

Aandacht: nieuwe toegangsregeling
containerpark!
Vanaf 1 maart 2020 is de groene
badge niet langer geldig om het containerpark te betreden.
Men krijgt vanaf dan enkel toegang
met de identiteitskaart!
Er kan zowel cash als met de bankkaart
betaald worden.
Daar het containerpark van Hoeselt
nog steeds gemeentelijk is en niet van
Limburg.net, kunnen er enkel Hoeselaren terecht.
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De Kadobonnen
kunnen afgehaald
worden tot 1 mei.

Inzameling asbest en
roofing op dinsdag
3 maart
Wie asbesthoudend bouw- en
sloopafval of roofing heeft, kan
hiermee terecht in het gemeentelijk recyclagepark op dinsdag
3 maart tussen 16.00 en 19.00 uur.
Die namiddag worden enkel deze
afvalfracties aanvaard!

Mensen van omliggende gemeenten
dienen zich aan te melden bij een Limburg.net-park.

Afhalen huisvuilzakken, PMD-zakken of GFT-stickers
Voor het afhalen van de tegoeden én het kopen van bijkomende huisvuilzakken, PMD-zakken of GFT-stickers
kan je niet meer terecht in het gemeentehuis, maar enkel
nog op de volgende adressen:

- Ons Kookidee, Beukenlaan 55
- Okay, Hooilingenstraat 1
(hier enkel verkoop, geen afhaling tegoeden
huisvuilzakken)

in Hoeselt
- Boekhandel 8’n, L. Lambrechtsstraat 12
- Carrefour Market, Bilzersteenweg 12

In Bilzen
- AVEVE, Eikaart 15
- Carrefour Market, Tongersestraat 73

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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Lezing

Chris Dusauchoit: De hond zoals hij is
een geheel andere kijk op ons favoriete huisdier
Donderdag 5 maart om 20.15 uur | ‘t Fabriek
Dit is vooral geen lezing met praktische tips. Dit is wel een verhaal. Over de verbluffende oorsprong van de hond. Over hoe de hond doorheen zijn evolutie als geen ander
dier leerde om op onze signalen te letten. Een verhaal over hoe slim ze wel zijn, en hoe
ze onder ons vel kruipen. Het is een zoektocht naar de ware aard van de hond.
Dit is een lezing voor mensen die een hond hebben, of eentje overwegen en ook voor
wie geïnteresseerd is in onze relatie met (huis)dieren in het algemeen.
i.s.m. ‘t Fabriek
Tickets: 10 euro / 9 euro reducties.

Familievoorstelling 3+

Vorming

Het Wolk: Zeep

Zondag 8 maart om 11.00 uur | GC Ter Kommen
Het Wolk maakt een betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelen de zaal onder in een waterwereld waar alles
mogelijk is. Hopelijk kan je lang genoeg je adem inhouden?
i.s.m. Jeugddienst Hoeselt - Tickets: 6 euro (geen reducties)

Geneesmiddelen – wat de bijsluiter
niet vertelt
Woensdag 11 maart om 19.30 uur | lokaal 1 GC Ter Kommen

Geneesmiddelen moeten je beter maken, maar roepen ook heel
wat vragen op. Het is een hele klus om je een weg te banen tussen de meer dan drieduizend gecommercialiseerde geneesmiddelen die ons ter beschikking staan.
Tijdens deze lezing leer je over de wijze waarop medicatie werkt,
het gebruik ervan en de mogelijke nevenwerkingen. Geneesmiddelen worden op de apothekersbalans gelegd om voor-en nadelen af te wegen.
Begeleiding: Luc Leysens
i.s.m. Vormingplus Limburg
Verplicht inschrijven via www.vormingpluslimburg.be
Prijs: 9 euro (standaardprijs) | 5 euro (reductieprijs)
2 euro (verhoogde tegemoetkoming)

Movies for kids

Comedy

Woensdag 18 maart om 14.00 uur |
GC Ter Kommen

Vrijdag 27 maart om 20.15 uur | GC Ter Kommen

De Hazenschool

Een verhaal over een moedig konijn dat
de waarde van een thuis gaat appreciëren
en beseft dat je daar nooit alleen moet
springen.
i.s.m. Jeugddienst Hoeselt
Een Nederlandsgesproken animatiefilm van Ute von
Münchow-Pohl | Duitsland | 2017 - Leeftijd: 4+ Duur: 79’ - Prijs: 2 euro.

Walter Baele: Best of Baele
Rode vod, laatste kilometer! Na 15 soloshows en
1000-den optredens voert
Walter Baele nog één keer
zijn bekende typetjes op.
Martin Rigolle, Wito, Jürgen,… Het vaste peloton
personages rijdt in ‘Best of
Baele’ een finale ereronde
alvorens de diepvries in te
duiken. Een collage met de
allerleukste sketches van
1986 tot 2019.
Walter Baele is een man
van duizend-en-één gezichten.

Met zijn mimiek en timing
creëert ‘de man van 1001
typetjes’ in enkele seconden tijd een nieuwe fantasiewereld.

Prijs: 18 euro (standaardprijs) |
16 euro (reductieprijs)

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

Ondersteuning voor nieuwe zomerevenementen
Elk jaar kunnen we in Hoeselt uitpakken met een rijk gevulde zomerkalender aan boeiende en gevarieerde
activiteiten. Ook dit jaar willen we de
zomeractiviteiten bundelen in één zomercampagne met als titel ‘Zomer in
Hoeselt’.
Maar er is ruimte voor méér evenementen. Daarom voorziet GC Ter Kommen
vzw een extra subsidiepot voor organisatoren van vernieuwende zomerevenementen.
Er zijn enkele belangrijke voorwaarden
waaraan je evenement moet voldoen:

• Het evenement moet vernieuwend
zijn voor onze gemeente.
Bestaande evenementen komen niet
in aanmerking.
• Inhoudelijk moet het accent liggen op
culturele elementen en het sociale leven.
• Het evenement moet plaatsvinden
tussen 19 juni en 20 september 2020.
• Het evenement moet mikken op minstens 500 bezoekers en het doelpubliek is minstens de ganse gemeente
Hoeselt. Dit moet o.a. blijken uit de
gevoerde promotie.
• Het evenement moet plaatsvinden op
Hoeselts grondgebied.

2020
Heb jij of je vereniging plannen om deze
zomer extra leuk te maken in Hoeselt
en broed je op iets nieuws? Neem dan
zeker contact op met de cultuurdienst.
Ook bestaande zomerevenementen
mogen gemeld worden voor opnamen
in de ‘Zomer in Hoeselt-actie’.
cultuurdienst@hoeselt.be
089 30 92 11

Feestcheque tot 180 euro
voor je straat, buurt of
vereniging!

Foto: Els Hellinx

Vlaanderen Feest!

Fotowedstrijd ‘De sjùnste
landschappen van Hoeselt’
Na een geslaagde zoektocht naar ‘De
sjùnste boom van Hoeselt’, gaan we
dit jaar op zoek naar de mooiste landschappen van Hoeselt.

Is er een landschap in Hoeselt waar jij
van onder de indruk bent, dat je ontroert of waar je stil van wordt?
Maak er dan een foto van en situeer op

welke plek je de foto genomen hebt.
Misschien heb je iets extra over de locatie te vertellen?
Een jury kiest de 24 mooiste foto’s.
Er zijn talrijke mooie prijzen te winnen!
Op 21 juni zal er een wandel- en fietsevenement plaatsvinden langsheen
deze landschappen, met medewerking
van de plaatselijke horeca.

REGLEMENT
• Maximaal 3 foto’s per deelnemer
• Lever de foto’s digitaal aan, ten laatste op 15 mei 2020, via mail aan de-sjunste-landschappen@dide.be
• Het mogen foto’s zijn van enkele jaren oud, maar heden zou het landschap er grotendeels nog zo moeten uitzien. Kijk dat
even na alvorens je foto’s in te dienen
• De foto’s dienen in degelijke kwaliteit ingezonden te worden
• Slechts 1 foto tegelijk per mail versturen. (dus voor 3 foto’s 3 afzonderlijke mails)
• Elke foto moet voorzien zijn van de naam en contactgegevens van de deelnemer
• Geef duidelijk aan op welke locatie de foto gemaakt is, uiteraard vanop een plaats in Hoeselt gefotografeerd
• Ook niet-Hoeselaren mogen deelnemen
• Elke inzender gaat ermee akkoord dat de foto’s getoond worden tijdens het evenement op 21 juni 2020. De foto’s worden
ook via de facebookpagina ‘De sjùnste landschappen van Hoeselt’ gepubliceerd en de beste foto’s komen op een kalender.
Indieners dienen ook hiermee akkoord te gaan

Ter gelegenheid van het jaarlijkse
Feest van de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaanderen Feest! ook
in 2020 weer een zo breed mogelijke activiteitenwaaier. Buurtinitiatieven of verenigingsactiviteiten
die plaatsvinden in de periode 2728 juni of van 3 t.e.m. 11 juli en die
in het teken geplaatst worden van
de campagne voor het Feest van
de Vlaamse Gemeenschap, kunnen in aanmerking komen voor
een feestcheque tot 180 euro als
honorering voor de samenwerking!
Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf 11
maart tot uiterlijk einde april (of
tot uitputting van de opties op een
feestcheque) beschikbaar op www.
vlaanderenfeest.eu.
Snel zijn is de boodschap, want
“wie eerst komt, eerst oogst!”
De campagne is financieel mogelijk dankzij een subsidie van de
Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!

www.vlaanderenfeest.eu
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Interactieve workshop ‘Je kind leren ontspannen’
Woensdag 25 maart van 13.50 tot 15.30 uur | Bibliotheek Hoeselt

Stressvrije kinderen en jongeren bestaan niet. Gelukkig, want stress maakt het mogelijk om te reageren en
te presteren. Te veel stress is echter ongezond en kan
ernstige gevolgen hebben. We leven in een samenleving met hoge verwachtingen, ook voor kinderen en
jongeren. Het is dan ook belangrijk om oog te hebben
voor stressklachten en kinderen en jongeren te leren
om op een goede manier om te gaan met stress en te
ontspannen. Binnen deze interactieve workshop leren
we ouder en kind hoe stressvolle situaties de baas te
worden of de baas te blijven.
Inschrijving: huisvanhetkind@bilzen.be
of 089 39 96 50 of 0472 18 69 22
Doelgroep : ouders en kinderen (4 tot 10 jaar
Prijs : gratis

Jeugdboekenmaand 2020
‘Kunst’ is het thema van Jeugdboekenmaand 2020. We hebben het over hoe
kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen, in de zin van
kijken, maar ook in de zin van luisteren
en voelen. Over kunst als middel om
iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een
idee, gedachte, een gevoel, een sfeer
of nog iets anders is.
Kunst gaat over meer dan alleen maar
mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang.
Het roept een gevoel op. Het triggert
de nieuwsgierigheid. Het zet je aan het
denken. Je zou kunnen zeggen dat het
kunstwerk op zich pas het begin is.
Benieuwd naar meer?
- In de bibliotheek is er een leuke themastand!

Tom Schoonooghe aan jouw klas?
- Op woensdag 18 maart van 13.30
tot 15.00 uur is er een ‘Voorlezen
met een Extraatje’ om naar ‘Uit te
Kijken’! Samen met de voorlezers
maken kinderen van 4 tot 7 jaar
KUNST.
Gratis en inschrijven kan via
bibliotheek@hoeselt.be.

- Voor de volwassenen is er de duoactiviteit ‘De wereld van Breugel’.
Samen zoeken wij uit wie Pieter
Breugel nu werkelijk was. Een toeschouwer die de leefwereld van de
mensen in kaart brengt of eerder
een kritische journalist die het pu-

bliek een spiegel voorhoudt?
Maandag 30 maart van 19.00 tot
21.00 uur geeft Prisca Valkeneers
(historicus werkzaam in Bokrijk)
een lezing over Breugel en zijn tijd.
Voor de tweede sessie spreken we
af in Bokrijk op woensdag 22 april
om 14.00 uur. We gaan met gids
naar het belevingscentrum in het
openluchtmuseum van Bokrijk. Hier
wacht de interactieve expositie ‘De
wereld van Breugel’.
Deze unieke duo-activiteit is i.s.m.
Vormingsplus Limburg.
Inschrijven kan via
www.vormingpluslimburg.be

- Een maand lang brengt de bibliotheek op verschillende manieren
leesplezier en artistieke materialen
onder de aandacht via de Hoeseltse
facebookpagina. De kunstig gemaakte, knap geschreven of prachtig gecreëerde boeken, strips, cd’s,
dvd’s, krijgen een extra woordje uitleg.
- Heb je zin om een kunstwerk te
maken op basis van een boek? Doe
dan zeker mee aan de wedstrijd van
jeugdboekenweek.be en post een
foto of een filmpje. Wie weet win je
een boekenpakket of misschien wel
een bezoek van Sien Wynants en/of
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ACTIVITEITENKALENDER MAART 2020
Zondag 1 maart
EETDAG T.T.C. TAMARA
11.30 u. GC Ter Kommen
Marcel Mombeek 012 23 81 24

Donderdag 3 maart
NIEUWE INITIATIEREEKS TAI
CHI DOOR GERT CLERCKX
18.30 u. Lokaal 1 GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Woensdagen 4 en 25 maart
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Donderdagen 5, 12, 19 en 26 maart
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 5 maart
LEZING CHRIS DUSAUCHOIT:
DE HOND ZOALS HIJ IS
20.15u. ’t Fabriek
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart
NEDERHOESELTS
TONEELGEZELSCHAP:
KABAAL IN DE KLEEDKAMER
20.00 u. Zaal Nederheem
pierre.thijsen@telenet.be of 089 41 54 54

Zaterdag 7 maart
INFONAMIDDAG SAMANA EN
OCMW: VALPREVENTIE
14.00 u. GC Ter Kommen
DC OCMW 089 30 92 60

Zaterdag 7 maart
OPEN KLASDAG EN
INSCHRIJVINGEN NIEUWE
KLEUTERS ’T NEDERWIJSJE
10.00 u. VB ’t Nederwijsje
089 41 39 71

Zondag 8 maart
FAMILIEVOORSTELLING:
HET WOLK: ZEEP
11.00 u. GC Ter Kommen
GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zondag 8 maart
NEDERHOESELTS
TONEELGEZELSCHAP:
KABAAL IN DE KLEEDKAMER
15.00 u. Zaal Nederheem
pierre.thijsen@telenet.be
of 089 41 54 54

Dinsdag 10 maart
OPEN-KLAS-DAG EN
INSCHRIJVINGEN
NIEUWE KLEUTERS
KLEUTERSCHOOL
SPELENDERWIJS
18.00 u. Kleuterschool Spelenderwijs
089 41 67 77

Woensdag 11 maart
GENEESMIDDELEN –
WAT DE BIJSLUITER
NIET VERTELT
19.30 u. Lokaal 1 GC Ter Kommen
www.vormingpluslimburg.be

Woensdag 11, vrijdag 13
en zaterdag 14 maart
NEDERHOESELTS
TONEELGEZELSCHAP:
KABAAL IN DE KLEEDKAMER
20.00 u. Zaal Nederheem
pierre.thijsen@telenet.be
of 089 41 54 54

Zaterdag 14 maart
GELUKSWANDELING
NATUURPUNT
09.00 u. Equivalent, 			
Hombroekstraat 25
www.natuurpunt.be/naarbuiten

Zaterdag 14 maart
PASTADAG T.V.V.
EEN HAND VOOR HOESELT
17.00 u. GC Ter Kommen

in Hoeselt
Donderdag 19 maart
SMULNAMIDDAG
‘PANNENKOEKEN’
14.00 u. Monetzaal DC OCMW
OCMW 089 30 92 60

Zaterdag 21 maart
ST. JOZEFFEEST A.C.V.
14.00 u. GC Ter Kommen
Koos de Graauw 089 41 26 21

Zaterdag 21 maart
KIENAVOND
GBS ALT-HOESELT
19.00 u. PC De Altenaar, Smisstraat
loix_els@hotmail.com

Zondag 22 maart
RUILBEURS MODELTREINEN
EN TOEBEHOREN
07.00 u. GC Ter Kommen
Danny Smets 089 51 46 44

Zondag 22 maart
SOLIDAIR ONTBIJT T.V.V.
BROEDERLIJK DELEN
08.00 u. IKSO, Bruiloftstraat 10
Jos Vandebroek 0475 66 42 36

Woensdag 25 maart
VORMING: JE KIND
LEREN ONTSPANNEN –
OPVOEDINGSWINKEL ZL
13.30 u. Bibliotheek

huisvanhetkind@bilzen.be – 089 39 96 50

anneleen.durant@telenet.be

Zondag 15 maart
TWEEDEHANDSBEURS
GEZINSBOND
10.00 u. GC Ter Kommen
Erik Driesen 0479 77 47 41

Dinsdag 17 maart
SENIORENDANSNAMIDDAG
SAR EN OCMW
13.30 u. GC Ter Kommen

Vrijdag 27 maart
WALTER BAELE:
BEST OF BAELE
20.15 u. GC Ter Kommen

Woensdag 18 maart
KINDERFILM:
DE HAZENSCHOOL
14.00 u. GC Ter Kommen

Zondag 29 maart
EETDAG KON. ZANGGROEP
AVELAND
11.30 u. GC Ter Kommen

Woensdag 18 maart
VOORLEZEN
MET EEN EXTRAATJE
13.30 u. Bibliotheek

Maandag 30 maart
VORMING:
DE WERELD VAN BRUEGEL
19.00 u. Bibliotheek

OCMW 089 30 92 60

GC Ter Kommen 089 30 92 10

bibliotheek@hoeselt.be

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Chris Fabry 0495 18 85 36

www.bibliotheek@hoeselt.be
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“Van straatoptredens naar een concertharmonie”

Koninklijke Harmonie
Sint-Cecilia is 125 jaar jong
2020 is een feestjaar voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit
Hoeselt. De muziekvereniging die vandaag 60 spelende leden telt, onder
wie meer dan de helft jonger dan 25 jaar, mag 125 kaarsen uitblazen.
Hiermee is de oudste maatschappij van Hoeselt opgenomen in de
eregalerij van fanfares en harmonies die de respectabele leeftijd van 100
of meer bereikt hebben. Januari dit jaar werd de jarige al gevierd met een
jubileumconcert. Zondag 29 maart kan je in de kerk in Hoeselt-Centrum
een overzichtstentoonstelling gaan bekijken. “Daar hangen 125 foto’s, één
van elk van de 125 jaar dat de harmonie bestaat”, licht Willy Thijs toe.
Per postkoets
De oud-penningsmeester en archivaris van de harmonie heeft véél
werk gestoken in het selecteren van
de foto’s. Het zijn materiële getuigen
van de uitrusting en de uitstraling van
de harmonie. In 1895 zag Sint-Cecilia het levenslicht. Ze trad eerst in
het voetlicht als fanfare maar vanaf
1923 als een harmonie. En 30 jaar later kreeg het de titel van koninklijke.
Toch werd al in 1845 muziek gespeeld
8

in Hoeselt. Toen ontstond de “Société de musique de Hoesselt”, lezen we
in de archieven. 50 jaar later staken
leden van zanggroep “De plezierige
jongens”, enkele muzikale families en
notabelen van het dorp de koppen bij
elkaar. Sint-Cecilia was geboren. De
stichtingsdatum is 15 januari 1895.
“Toen kwamen de eerste 40 muziekinstrumenten toe in Hoeselt”, vertelt
Willy Thijs. “Ze werden met de postkoets geleverd.”

De notaris
Een vereniging, en niet in het minst
fanfares en harmonies, staat of valt
met een mecenas. Notaris Van Bockrijk was dé notabele uit Hoeselt die een
grote rol speelde bij het ontstaan van
de harmonie. In Henri Peters vond hij
een zielsverwant. “Hij was de eerste
dirigent van de harmonie”, legt Willy
Thijs uit. “Onder z’n impuls raakte
Sint-Cecilia binnen en buiten de regio
bekend. Ze dwong haar plaats af bij de
beste maatschappijen in Limburg. Om
met andere maatschappijen te kunnen
wedijveren werd op het kerkplein een
kiosk gebouwd”. Het laatste “kunstwerk” is vandaag nog altijd beeldbepalend op het plein in het centrum van
Hoeselt. Alleen, er worden geen concerten meer op gehouden.
De gouden jaren
De ijver van het bestuur, dirigenten en
muzikanten om de lat hoger te leggen,
is de rode draad door het 125- jarig be-

staan. Een jaar na de oprichting won
ze al een gulden palm. “Die hangt nog
steeds aan de standaard”, vult Willy
Thijs aan. De Golden Sixties van vorige
eeuw waren een hoogtepunt. “We waren een veel gevraagde maatschappij.
Toen telden we op ons hoogtepunt 100
trommelaars, majorettes en muzikanten. Een indrukwekkende groep. Een
jaar hadden we zelfs 85 optredens”,
vervolgt hij. De harmonie is van een
maatschappij met veel straat en andere
publieke optredens naar een heus concertgezelschap van hoogstaand niveau
gegroeid. Vandaag speelt de harmonie
jaarlijks een nieuwjaars-, koffie- en een
lenteconcert. Sinds november 2017
musiceert de harmonie onder leiding
van Conrad Onclin. Hij is er in relatief
korte tijd in geslaagd de harmonie naar
Eerste Divisie te brengen. Wat gebeurde met het behalen van een eerste prijs
op het concertconcours in Roermond.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dat de harmonie nu voor ruim

de helft uit jonge muzikanten bestaat,
is geen toeval. “We investeren véél in
de jeugdwerking”, bekent Willy Thijs.
“In de Hoeseltse Kinderacademie
maken kinderen vanaf 6 jaar op een
speelse manier kennis met muziek. We
hebben het jeugdorkest Dubbele Forte waar jonge muzikanten hun eerste
stappen zetten bij het verkennen van
hun gekozen instrument.” Voor meer
info over de expo 125 jaar Koninklijke
Harmonie Sint-Cecilia kan je op
www.harmoniehoeselt.be terecht.
Xavier Lenaers

UITNODIGING
Het bestuur, de dirigent en de leden
van de Koninklijke Harmonie SintCecilia nodigen alle leden, oud-leden,
oud-bestuursleden, oud leden van het
majorettenkorps en trommelkorps
en alle sympathisanten, van harte
uit op de JUBILEUMVIERING met
Academische zitting, tentoonstelling
en concert en voorstelling van de
nieuwe pauken. Deze viering gaat
door op zondag 29 maart 2020 om
14u30 in de St-Stefanuskerk te
Hoeselt.
Met dank aan de Nationale Loterij
en hun spelers, aan Cera Foundation
voor hun steun bij de aankoop van
nieuwe pauken
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Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor
binnenkort in uw brievenbus?
Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je
veilig fietsen in jouw gemeente? Is er voldoende groen? Hoe tevreden ben je over
de voorzieningen en diensten in jouw gemeente?
Voor elk bestuur is het belangrijk om te
weten wat jij denkt over jouw gemeente.
Daarom organiseert het Agentschap
Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse
overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor.
Van woensdag 25 maart tot midden juni
2020 worden bijna 400.000 inwoners
van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een
vragenlijst in te vullen.
Jouw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot
belang. De bevraging Gemeente- &

Stadsmonitor is een unieke survey die
in elke Vlaamse gemeente en stad op
wetenschappelijke wijze georganiseerd
wordt. De waarde van de resultaten
hangt dan ook af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijg je met deze bevraging de
kans om jouw mening te geven over de
thema’s die in jouw gemeente belangrijk
zijn. Als je de vragenlijst volledig invult,
maak je kans op een geschenkbon van
12 euro.
Vlaanderen respecteert de privacy van
elke burger. Ze maken alleen analyses op
gemeentelijk niveau en werken volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer uitleg
kan je vanaf eind maart terecht op www.
gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kan je nu bo-

vendien alle resultaten van de vorige
bevraging raadplegen.

Hoeselt verlengt charter voor een
gezonde gemeente 2019 – 2024
Door het charter te ondertekenen, engageert onze gemeente zich om tijdens de legislatuur 2019 - 2024 verder werk
te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder,
kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde
omgeving.
Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke
zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen,
een gezond klimaat en veiligheid.
Ons streefdoel is dat in onze gemeente gezondheid een duidelijke plaats krijgt in het lokale beleid en dat over alle beleidsdomeinen heen.
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Gemeente en OCMW werken hiervoor samen met LOGO
Limburg (Lokaal Gezondheidsoverleg).
HOESELT STREEFT NAAR EEN GOEDE GEZONDHEID VOOR IEDEREEN!
‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van het Vlaams Instituut
Gezond Leven vzw in samenwerking met de Vlaamse Logo’s,
VAD vzw en VVSG vzw met de steun van de Vlaamse Overheid. Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit
initiatief.
Kijk voor een actueel overzicht op www.gezondegemeente.be

Hoeselaren om trots op te zijn!
De Cultuurraad, AAS&B en HOLA hebben, samen met het gemeentebestuur, op vrijdag 31 januari 2020
heel wat Hoeselaren in de bloemetjes gezet omdat zij op sociaal, sportief, cultureel of milieuvlak een
knappe prestatie leverden in het afgelopen jaar. Voor het eerst werd er door de Cultuurraad ook
een Lifetime Achievement Award uitgereikt.
Aan het eind van deze gezellige avond verzamelden alle genomineerden en laureaten op het podium voor een groepsfoto. We geven nog kort een overzicht en zetten de laureaten vetgedrukt.
AAS&B
Sportverdienstelijke 2019:
Eric Lambregs (25 jaar lid MC Hoeselt)
Sportfiguur uitzonderlijke prestatie 2019:
Jorg Meisters (Judo)
Beloftevolle jongeren 2019:
Rune Coussee (TTC Tamara),
Giel Snellinx, Ine Beunckens, Lore Croughs,
Dimitri Croughs, Fleur Voes, Simon Haesen
(Karateclub Shingitai),
Jasper Cosemans, Jonas Cosemans (B.C. Poona)
Sportfiguur recreatie 2019:
Edwin Marting, Alfons Sillen (fietsen)
Sportfiguur competitie 2019:
Leentje Hellemans (Hoeselt Run),
Wout Claesen (karateclub Shingitai)

Cultuurraad
Sociale verdienstelijken:
Anne-Marie Jacobs en Marie-Berthe Goffin
(35 jaar bestuur Ferm Alt-Hoeselt),
Jos Liebens (inzet voor de Kluis van Vrijhern en omgeving),
Ludo Hex (Okra Alt-Hoeselt),
Rode Kruis Hoeselt (65 jaar)
Lifetime Achievement Award:
Jacky Comhair (verzameling WO)
Cultuurverdienstelijke 2019:
Pentagoon Academie Beeldende Kunst Hoeselt (10 jaar),
Sarah Pepels (muzikale internationale doorbraak met
‘Portland’)
HOLA
Milieuverdienstelijke 2019:
Chiro Sint-Hubertus (jongens en meisjes),
Luc Slechten,
Maarten Roosen
Nogmaals van harte proficiat aan alle genomineerden en
laureaten!
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Zwemles kinderen
De kinderen van het lager
onderwijs die niet in het
bezit zijn van een zwemdiploma leren in kleine
groepjes waterveilig te
zijn en een zwemdiploma
van 25m te behalen.
De lessen vinden wekelijks plaats in het zwembad Ter Kommen telkens van 18.00
tot 19.00 uur.
Er kan worden ingeschreven voor de groep op dinsdag of
voor de groep op donderdag.
De lessen starten op dinsdag 24 maart en op donderdag 26
maart.
Inschrijven? Mail de naam van het kind, het geboortejaar
van het kind, het adres en een GSM of telefoonnummer
naar ZL@hoeselt.be.
De lessenreeks kost 50 euro voor de 10 lessen.

Lessen Aquagym 50+
De 50-plussers kunnen ‘s donderdags van
17.15 tot 18.00 uur in het
zwembad Ter Kommen
aan de conditie werken
maar ook relaxen tijdens
de les aquagym.
Instappen kan op ieder

Start-to-Jog 2020
Geraak tijdig klaar voor de ‘Atlas Copco Hoeselt Run, cooled
by Dima Ecotechnics’ op zondag 28 juni 2020 en loop na 15
weken de 5 of 10 km op eigen tempo.
Trek je loopschoenen aan voor de START-TO-JOG lessen
en start op dinsdag 17 maart om 19.30 uur aan de Finse piste
van Ter Kommen.
We oefenen wekelijks driemaal waarvan dinsdag en donderdag op de Finse piste in groep en onder begeleiding. In het
weekend loopt iedereen individueel, zonder begeleiding.
Volwassenen betalen 40 euro, kinderen 25 euro. De startto-jog van 0 naar 5 km staat open voor kinderen vanaf 8
jaar. De start-to-jog van 5 naar 10 km staat open voor de
jeugd vanaf het 1° middelbaar.
In het deelnamegeld zijn inbegrepen: de verzekering, enkele lessen rompstabilisatie, douchen in de sporthal, gratis
inschrijving voor de ‘Atlas Copco Hoeselt Run, cooled by
Dima Ecotechnics’ en bijhorende t-shirt.
Eens een les missen is geen ramp. Iedereen krijgt het schema
om na een gemiste les alsnog op eigen initiatief in te halen.
Aarzel niet en schrijf in samen met je familie en/of vrienden
op de sportdienst Hoeselt: sportdienst@hoeselt.be
www.hoeseltrun.be

moment en de eerste les is gratis.
Deelnemen doe je door je naam, GSM-nummer of telefoonnummer te mailen naar aquagym@hoeselt.be en een
10-beurtenkaart aan te kopen voor 25 euro.

Dienstencentrum doet een warme oproep voor nieuwe
enthousiaste vrijwilligers!
Het OCMW-Dienstencentrum viert dit jaar haar 20-ste verjaardag.
Dat het dienstencentrum op volle toeren draait, is dankzij de samenwerking met een enthousiaste ploeg van vrijwilligers.
Het Dienstencentrum is elke werkdag doorlopend open van 10.00 tot 17.00 uur. We bereiken in hoofdzaak een seniorenpubliek maar ook mensen uit de buurt zijn welkom.
Voor de continuïteit van de dagelijkse werking, de permanentie van cafetaria- en maaltijdenrestaurant alsook
de begeleiding van tal van namiddagactiviteiten, blijft het
Dienstencentrum steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Heel concreet zijn we op zoek naar:
• Medewerkers ‘cafetaria- en maaltijdenrestaurant’
• Vrijwillige lesgevers
• Chauffeur minder mobielen centrale
OCMW-Dienstencentrum 089 30 92 60 of www.hoeselt.be
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Ons dorp
geeft!
Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele
jaar door voor veilig en voldoende
bloed, plasma en bloedplaatjes. Met
dank aan donoren in heel Vlaanderen.
Dus ook in onze gemeente.
Omdat jij of je buurman het misschien ooit nodig heeft
Wist je dat er 70% kans is dat iemand ooit een bloedproduct nodig
heeft? Dat geldt dus ook voor jou of
je buurman. Op dit moment geeft
maar 3% van alle Vlamingen bloed-,
plasma- of bloedplaatjes. En daar wil
Rode Kruis-Vlaanderen verandering
in brengen. Als in 2020 4% van de
bevolking doneert, dan zijn er meer
donoren om de bloedvoorraad op peil
te houden.
Hoeveel geven wij?
Het Rode Kruis roept elke stad en elk
dorp op om er samen voor te zorgen
dat we dat extra procent halen. Vandaag telt Hoeselt 3,76% donoren.
Dat is mooi, maar het kan altijd beter.
Help jij mee om van Hoeselt de vrijgevigste gemeente te maken? Kom
dit jaar minstens 1 keer bloed, plasma
of bloedplaatjes geven. Vraag familie
of vrienden of ze mee willen doneren
om zo naar 1% meer bloed-, plasmaen bloedplaatjes te gaan in onze gemeente. Op rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een interactieve kaart
waarop je kan zien hoeveel donoren
er al zijn in onze gemeente. Ga je mee
de uitdaging aan om daar tegen eind
dit jaar 1% bij te doen?
Waar doneren?
Waar je gaat doneren is niet belangrijk voor de statistieken van je
woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen
kijkt immers naar je woonplaats en
niet naar waar je je goede daad hebt
gedaan. Je kan dus met een gerust
hart in een buurgemeente of in een
van de donorcentra van Rode KruisVlaanderen gaan doneren. Kijk op rodekruis.be/bloed waar en wanneer je
kan gaan doneren.

De kersenvlieg bestrijden in de privé tuin
De kersenvlieg komt steeds meer op in ons land, een ware plaag voor onze kersentelers. De vlieg zorgt er immers voor dat jaarlijks heel wat kersen oneetbaar worden.
Als particulier eigenaar van een kersenboomgaard kan je onze kersentelers voortaan
helpen met de bestrijding van de kersenvlieg door gratis een lokval in jouw boomgaard te laten ophangen.
De zachtere winters en de hogere zomertemperaturen, zorgen er voor dat
de kersenvlieg veelvuldig aanwezig is.
Deze kleine parasiet legt haar eitjes in
de kersen, waardoor deze oneetbaar
worden.
Lokval
Om kersenvliegen te bestrijden, ontwikkelde Bayer de lokval “Decis® Trap
Cerasi”. De val bevat een lokstof die
kersenvliegen aantrekt. Nadat de kersenvlieg jes in de val gevlogen zijn, komen ze in contact met een insecticide
die zich aan de binnenkant van het

deksel bevindt. Op die manier kunnen
de vlieg jes niet meer ontsnappen.

lokvallen op te hangen of deze wenst
te plaatsen, dient zich hiervoor zo snel
mogelijk in te schrijven bij de milieudienst via omgeving@hoeselt.be. Inschrijven kan uiterlijk tot 17 april 2020.

Help de kersenteler
Als particulier eigenaar van een kersenboomgaard kan jij onze kersentelers helpen bij de bestrijding van de
kersenvlieg. Je kan deze val immers
gratis in jouw boomgaard laten ophangen en later weer laten verwijderen
door een deskundige die door de milieudienst van Hoeselt ter beschikking
wordt gesteld.
Wie wenst mee te werken, om deze

Pas geopend: Crea Grafik
Dimitri Van den Berg heeft al 13 jaar ervaring in de graﬁsche
sector. Zowel technisch met verschillende druktechnieken
als graﬁsch met illustraties en ontwerp. Samen met zijn
echtgenote Daphny Swennen richtte hij een eigen zaak op,
Crea Graﬁk. Je kan er terecht voor een gamma aan producten die volledig personaliseerbaar zijn. Een vilten tas voor de
juf van je kind? Of ben je op zoek naar een op maat gemaakte uitnodiging voor een familiegebeurtenis? Dit alles ligt in
de mogelijkheden. Momenteel zijn Dimitri en Daphny ook
bezig met de opstart van een zeefdrukpers om nog meer
mogelijkheden aan de klant te kunnen aanbieden. Zo kan je
bij hun terecht voor allerhande textiel en ontwerp voor eve-

nementen, clubs, bedrijfskledij in kleine en grote oplages.
Facebook en Instagram via de naam ‘Crea Graﬁk’
info@creagraﬁk.be – 0478 67 16 24

Te koop: Renault Kangoo
Het gemeentebestuur van Hoeselt gaat over tot de verkoop van :
•
•
•
•
•
•
•
•

Renault Kangoo
Eerste maal gebruikt op 17-07-2006
Dieselmotor 1461 cm3 - motorvermogen 50 kW
5 zitplaatsen - kleur grijs - handgeschakeld - bagagedrager
kilometerstand 103.000 km
Met zijdelinkse schuifdeur
Over te nemen in de staat gelijk hij zich bevindt op dit ogenblik
Te bezichtigen Technische Dienst (gemeentemagazijn), Winterbeekstraat 3 te Hoeselt
(enkel na telefonische afspraak 089 30 92 40)
• Inschrijvingsformulier en verkoopswoorwaarden te bekomen bij de Technische Dienst
• De opening van de biedingen zal plaatsvinden in openbare zitting op donderdag 19 maart om 11.00 uur in het gemeentehuis (Gemeentehuis, Dienst Overheidsopdrachten)
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

Geboren

1/01/20

Christina KELLENEERS

11/08/1929

12/01/20

Lucienne VANRUSSELT

11/01/1937

15/01/20

Paul VOES

6/11/1934

18/01/20

Maria SLECHTEN

25/05/1924

HUWELIJKEN

20/01/20

Alice WOUTERS

12/01/1926

Datum

Huwelijkspartners

23/01/20

Maria MEEKERS

28/05/1922

11/01/20

Brigitte RASKIN en Etienne ELEN

26/01/20

Theresia CLAESEN

5/01/1932

24/01/20

Victoria MURILLO-MORANO en Stefan THEUNISSEN

26/01/20

Victor DE GIETER

19/09/1934

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.

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17
GC Ter Kommen
Europalaan 2
Sportdienst & toerisme
Europalaan 2
Jeugddienst
Europalaan 4
Bibliotheek
O.L.Vrouwplein 1 bus 1
Technische dienst
Winterbeekstraat 3
Containerpark
Goosstraat
Politie
Dorpsstraat 3 bus 1
OCMW onthaalbalie
Europalaan 1
OCMW sociale dienst
Europalaan 1
OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

13.00 - 17.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

VM

Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

Zaterdag

13.30 - 16.30 u
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

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

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

12.30 - 16.15 u

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

VM

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 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

B
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• 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

089 50 29 30 • 089 50 19 56
info@euroautoglashoeselt.be
www.euroautoglashoeselt.be

NORTA
QWIC
BMC

ORBEA
CKT

BNB
…

OPENDEURDAGEN

za 14 & zo 15 maart • doorlopend 10u - 18u
Ontdek en test onze modellen 2020
met een hapje en een drankje.

Geniet van SPECIALE AC TIES op al onze
speedpedelecs, e-bikes, race- en mountainbikes!

www. BillyLowie .be
0498 / 35 51 57
Proefbosstraat 2A - HOESELT
info@billylowie.be

TOM’s cycles • Tongersesteenweg 49a • Hoeselt • 089/492732

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.

