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WAFELBAKKERIJ NASMER
BAKT GEEN WAFELS MEER

VOORWOORD
Beste medeburgers,
Als uw burgemeester heb ik in deze moeilijke tijden van het
coronavirus de kans een woordje tot u te richten.
Samen met de gemeenteraadsleden, schepenen en collega
burgemeesters, dienen we de besluiten betreffende het coronavirus van de Federale en Vlaamse regeringen alsook van
onze Gouverneur strikt uit te voeren om zo onze eigen inwoners maximaal te beschermen tegen besmettingen.
Dank aan ons noodplanning & crisisteam voor hun blijvende
inspanningen t.v.v. onze inwoners.
Laten we samen onze eigen verantwoordelijkheid opnemen
betreffende de voorschriften om de verspreiding van dit
coronavirus tegen te gaan om zo alle senioren en zwakkere
mensen in onze omgeving, in onze gemeente, te beschermen.
Op zulke momenten van gevaar beseffen we pas wat een
familie hebben en elkaar beschermen betekent.
Al de genomen maatregelen, kan u volgen op onze gemeentelijke website en facebookpagina van de gemeente
Hoeselt.
Alle antwoorden op uw vragen kan u terugvinden op
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
Verder heb ik de eer om, bevoegd zijnde voor begroting en
financiën, namens ons bestuur ook goed nieuws te brengen!
Beste inwoners, het gaat goed met Hoeselt.
Ons beleidsplan 2020-2025 staat voor een mooi en
leef¬baar Hoeselt, met visie, met zekerheid en toekomst
voor iedere generatie.
Ik geloof er in, dat een ecologisch beleid ook zijn economisch voordeel heeft.
We gaan deze legislatuur in totaal maar liefst 11,8 miljoen
euro investeren. Ondanks deze hoge, nooit eerder geziene
investeringen blijft onze gemeente financieel in evenwicht
met een positieve autofinancieringsmarge van maar liefst
364.000 euro, die zeer duidelijk en ontegensprekelijk
aantoont dat onze gemeente financieel gezond is en tegen
2025 zelfs een beschikbaar budgettair resultaat heeft van
niet minder dan 1,4 miljoen euro!
Een groot bedrag om eventuele tegenslagen op te vangen
en om ook na deze legislatuur financieel gezond te blijven!
Als gemeente blijven we zelfs jaarlijks 50 euro voor ieder
gezin financieel tussenbeide komen in uw afvalfactuur Limburg.net!
En het zal na 2024 alleen maar beter worden, want onze inwoners zullen blijven stijgen door ons gevarieerd woonaanbod, tot boven de 10.000 inwoners, waardoor we zonder
ook maar enige belastingverhoging nog meer inkomsten
zullen genereren uit werk, uit opcentiemen en vanwege de
Vlaamse overheid .

Geen enkele belastingverhoging
wordt in Hoeselt doorgevoerd!
Als u de media volgt, zijn het juist
de grote gemeenten en steden die
hun belastingen noodgedwongen
moeten verhogen!
Zoals de privébedrijven samenwerken om minder uitgaven te hebben, streven ook wij een optimale
samenwerking na met onze buurgemeenten, waarmee we nu reeds
van start gegaan zijn.
Zoals ons gezamenlijk Gas-Reglement, eenzelfde in Hoeselt-Bilzen-Riemst, om kleine en middelzware overtredingen te bestraffen is van start gegaan op 1 maart.
Het kan niet zijn dat enkelingen blijvend onze inwoners
ergeren met overlast.
We hebben geldboetes voorzien maar ook bemiddeling en
alternatieve bestraffing zoals een aantal dagen werken voor
onze gemeente i.p.v. te betalen.
Wijzelf, onze kinderen en kleinkinderen, hebben recht op
een gezonde toekomst!
Laten we samen gaan voor een ecologische-economische
toekomst.
Ik geef nog mee dat we een zeer lage werkloosheid hebben,
amper 6,7% t.o.v. Limburg 7,8%.
Dat we maar liefst 935 BTW nummers hebben en in onze
gemeente maar liefst 3.180 mensen tewerkgesteld worden.
Onze gemeente is een groot bedrijf met u als aandeelhouders en u wilt dat uw bedrijf ‘Hoeselt’ financieel gezond
is en blijft, dat er gewerkt wordt aan een goede toekomst
voor iedere generatie, dat we kunnen wonen in een gezonde
leefbare omgeving.
Hier gaan we voor!
Uw burgervader
Werner

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

Vrachtwagenparking wordt autoparking.
Sedert 2006 is de parking in de Weyerstraat, aan de linkerzijde t.h.v. de spooroverweg, enkel voor vrachtwagens, lichte
vrachtwagens, vrachtauto’s en autocars toegankelijk.
In het kader van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid werd er
beslist om deze parking vanaf april enkel nog toegankelijk te
maken voor personenauto’s, motorfietsen, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.

Extra parking op de industriezone voor
zwaar vervoer
Ter compensatie van het verlies aan parking
voor zwaar vervoer in de Weyerstraat zal er
extra parkeergelegenheid gecreëerd worden
op de industriezone. Hiervoor zullen speciale parkeerstroken en signalisatie aangebracht worden.
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De Kadobonnen
kunnen afgehaald
worden tot 1 mei.

Uitbreiding Blauwe Zone in Hoeselt Centrum.
Sedert 2012 is er in een aantal straten van het centrum een
Blauwe Zone ingevoerd met een maximale duur van 1 uur.
Op vraag van de middenstand heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend om de Blauwe Zone uit te breiden en ook
de tijdsduur aan te passen.

- vanaf het kruispunt van de Schepenenlaan/Hulststraat
tot aan de grot (enkel aan de linkerzijde van de straat
• de Schepenenlaan.

Zo zullen vanaf april de navolgende reglementeringen gelden:

Er wordt een maximale tijdsduur van 30 min. gehandhaafd
in:
• de L. Lambrechtsstraat.
• de Kerkstraat

Er wordt een maximale tijdsduur van 2 uur gehandhaafd in:
• de Dorpsstraat:
- vanaf het kruispunt met de Kerkstraat/Gieterijstraat tot
aan het kruispunt met de Schepenenlaan/Hulststraat
(aan beide zijden van de straat)

In beide gevallen dient
er gebruik te worden
gemaakt van een
reglementaire
blauwe schijf.

Uw belastingsaangifte
Medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën helpen u graag
bij het invullen van de aangiften in de
personenbelasting.
In samenwerking met de gemeente
Hoeselt worden daarvoor 2 zitdagen
georganiseerd in het gemeentehuis.

Johan Schoefs
Schepen Sport & Cultuur
johan.schoefs@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

Noteer alvast volgende data:
- maandag 25 mei van 9.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 16.00 uur
- vrijdag 12 juni van 9.00 tot 12.00
uur
Vergeet voor uw aangifte zeker niet
uw identiteitskaart mee te brengen.

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

Tapijtconcert: Guy Swinnen
Origin Tour 2020 / 60 jaar
Vrijdag 24 april | GC Ter Kommen

SOLD OUT
Vorming

De Belgische biercultuur –
met brouwerij-bezoek aan brouwerij
Den Toetëlèr

Woensdag 29 april van 19.00 tot 21.30 uur | Brouwerij Den
Toetëlèr
Belgisch bier dateert al van de middeleeuwen. De rijkdom van de
Belgische biercultuur is o.a. te vinden in de grote diversiteit aan
bieren. Lokale bedrijven, verenigingen en zelfs vrienden onder
elkaar brouwen hun eigen bier. Deze biercultuur is zo bijzonder
dat de UNESCO haar heeft opgenomen in de lijst van het werelderfgoed.
Na een inleiding over Belgisch bier nemen we het proces van het
maken van bier onder de loep in brouwerij Den Toetëlèr. Na de
rondleiding krijg je uiteraard de kans om het bier te degusteren!
Begeleiding: Alejandro Chavez Saenz, vormingsmedewerker V+
& Luc Festjens, bierbrouwer
i.s.m. Vormingplus Limburg & Brouwerij Den Toetëlèr
19u00 - 21u30
Brouwerij Den Toetëlèr (Kleistraat 54, Hoeselt)
Prijs: 12 euro (geen reducties)

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

“De stem van mijn moeder” van Abdelkader Benali
Maandag 6 april van 13.00 tot 15.00 uur | Bibliotheek Hoeselt
Geniet je ook van een goed boek en zou je die leeservaring willen delen met anderen?
De leeskring Neder komt samen en praat over het
boek ‘De stem van mijn moeder’ van Abdelkader
Benali. Hoewel de titel het niet doet vermoeden,
draait de nieuwe roman van Abdelkader Benali
rond de vaderfiguur. De beminnelijke auteur slaagt
erin met een heerlijk taalgebruik een verhaallijn op
te bouwen die je volledig in de ban houdt.
Je hoeft geen literaire studies gedaan te hebben. Je
mening geven is hier een meerwaarde.
Mariëtte Verjans is de moderator en geeft duiding
aan het verhaal.
Prijs: 3 euro / inschrijven: albert.gielkens@telenet.be

Erfgoeddag in Hoeselt – zondag 26 april 2020
Welke onverlaat had het aangedurfd
om het aloude crucifix op die manier
geweld aan te doen en waar was het
gebleven ?
Dit jaar heeft ‘Erfgoeddag’ naar aanleiding van zijn 20ste verjaardag een
feesteditie bedacht onder het thema
‘De Nacht’. Het was een moeilijke oefening om in Hoeselt een geschikte
erfgoed-activiteit in de kijker te zetten. En toch …

Kom op zondag 26 april naar de Sint
Stefanuskerk en wees getuige van de
terugkomst van een verloren gewaand
Hoeselts erfgoedstuk!
Na de eucharistieviering van 9.30 uur
zal tijdens een academisch moment
het ‘duistere’ verhaal over het Brand-

briefkruis worden onthuld en krijgt het
18de eeuwse Christusbeeld een herbestemming in de kerk.
De organisatie is in handen van de
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep, het Lambrecht LambrechtsGenootschap en de kerkfabriek Sint
Stefanus.
Tot 18.00 uur wordt het verhaal op geregelde tijdstippen opnieuw verteld en
zijn er rondleidingen over het religieus
erfgoed in de kerk.

Wat gebeurt en gebeurde er al sinds
mensenheugenis ‘bij nacht en ontij’?
Er verdwenen allerhande dingen. Er
werd van de duisternis gebruik gemaakt om voorwerpen te ontvreemden, die achteloos of onzorgvuldig waren achtergebleven en in de loop der
jaren ontsnapte ook ons erfgoed hier
niet aan.
Enkele decennia geleden deed er in
Hoeselt het verhaal de ronde dat het
Christusbeeldje van het veldkruis aan
de Leeuwerikstraat, beter gekend als
de ‘Bivelenlievenheer’ of ‘Zwatte Lievenheer’ was verdwenen.

Rijden zonder rijbewijs
Wie betrapt wordt op rijden zonder rijbewijs, riskeert voortaan
niet alleen een boete maar ook een gevangenisstraf. Op die
manier hoopt de wetgever het groeiende fenomeen in te dijken.
De Wegverkeerswet (art. 30) voorziet een gevangenisstraf
van 8 dagen tot 2 jaar én een geldboete van 200 tot 2.000
euro (of één van die straffen) voor wie:
- een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het
rijbewijs (of van een zodanig geldend bewijs) dat vereist is
voor het besturen van dit voertuig;
- een motorvoertuig bestuurt zonder de voorwaarden of de
beperkingen die vermeld zijn op het rijbewijs (of het al zodanig geldend bewijs) onder meer in de vorm van codes,
na te leven (onverminderd de toepassing van de specifieke
bepalingen uit de Wegverkeerswet);
- een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een
rijbewijs (of van een als zodanig geldend bewijs) te bekomen. In dit geval wordt het verkregen document in beslag
genomen en wordt de verbeurdverklaring ervan uitgesproken in geval van veroordeling;
- een motorvoertuig bestuurt terwijl hij lijdt aan een van de
lichaamsgebreken of aandoeningen die zijn opgelijst door
de Koning of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek dat is opgelegd door de Koning.

Personen van wie het rijbewijs is ingetrokken op basis van
artikel 55 (of de onmiddellijke intrekking met toepassing van
artikel 55bis) die toch een motorvoertuig besturen om een
bestuurder te begeleiden met het oog op scholing, riskeren voortaan een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar
(voorheen een jaar) en een boete van 200 tot 2.000 euro
(of één van deze straffen) én een rijverbod van minstens 3
maanden tot maximum 5 jaar of levenslang.
De bestraffing met betrekking tot het voorlopig rijbewijs wijzigt niet. Overtreders riskeren nog steeds een boete van 50
tot 500 euro.
Bij herhaling binnen de 3 jaar worden de straffen verdubbeld.
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Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert een enquête
in onze gemeente
(EU-SILC) bij een aantal geselecteerde huishoudens uit onze gemeente.

In de loop van de volgende weken en
maanden houdt Statbel, het Belgische
statistiekbureau, een enquête naar
inkomens en levensomstandigheden

Deze enquête geeft een unieke inkijk in
de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens.
Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor België, zoals
het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert dit op
Europees niveau via Eurostat.
De huishoudens, geselecteerd uit het
Rijksregister, werden worden per brief

op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30 euro
ter compensatie van de tijd die ze in
de interviews hebben geïnvesteerd /
investeren. Deze enquête heeft als
voornaamste doelstelling indicatoren te
bekomen om het sociale beleid mee te
helpen evalueren en plannen. Wij nodigen de geselecteerde huishoudens dan
ook uit om hun volledige medewerking
hieraan te verlenen.
FOD Economie – Contact Center
Tel. 0800 120 33 - Fax: 0800 120 57
Statbel: E-mail: silc@economie.fgov.be

Woonloket wordt woonenergieloket
Sinds 2014 verzorgt Stebo vzw het
woonloket in het gemeentehuis van
Hoeselt. Vanaf 2020 wordt de basisdienstverlening van het Energiehuis
Limburg aan de inwoners opgenomen
binnen het woonloket. Dit houdt in dat
bewoners vanaf 2020 niet alleen met
hun woonvragen maar ook met hun
energievragen gratis terecht kunnen bij
het woonenergieloket.
Hoe maak ik mijn woning energiezuinig?
Is mijn huidige energiecontract nog wel
het voordeligst voor mij? Heb ik recht
op de Vlaamse renovatiepremie? Hoe

werkt een digitale meter? Zijn er premies als ik als senior mijn woning aanpas? Voor welke maatregelen kan ik een
energielening aan 0% of 1,5% afsluiten?
Hebt u deze of andere woon- of energievragen, kom dan zeker langs bij het
woonenergieloket. Een bezoek aan het
woonenergieloket is altijd gratis. Wil je
premieadvies, breng dan zeker je belastingbrief van 2 jaar geleden mee en
eventueel offertes of facturen. Wie een
VREG-test wil laten uitvoeren, brengt
best de meest recente jaarafrekening
van gas en elektriciteit mee.

Iedere tweede en vierde woensdag van
de maand van 14u tot 16u in het gemeentehuis (Dorpsstraat 17)
Of contacteer Energiehuis Limburg
digitaal via www.energiehuislimburg.be.
Woonenergieloket Hoeselt
Ulla Mertens
ulla.mertens@stebo.be
0489 41 91 32

Rode Kruis feest in Walibi op 9 mei
Rode Kruis-Vlaanderen wil zijn bloeddonoren danken op
het Rode Kruis feest in Walibi op zaterdag 9 mei 2020.
Het Rode Kruis heeft heel Walibi afgehuurd voor die dag en
nodigt alle donoren die tussen 1 januari 2019 en 31 januari
2020 bloed gegeven hebben gratis uit met partner en 4 kinderen (eigen kinderen, neven, nichten, lieven, enz…)

komen kunnen contact opnemen met
voorzitter Erik Merckx van Rode KruisHoeselt door naam, voornaam en mailadres door te sturen naar voorzitter@hoeselt.rodekruis.be.

Voor de ouderen die niet geïnteresseerd zijn in Walibi wordt
er een alternatieve activiteit voorzien. De bus rijdt door naar
Waterloo, waar ‘De Leeuw’ bezocht wordt, het memorial van
Wellington en het museum in Eigenbrakel.
Het vertrek is om 9.00 uur en de terugkomst is voorzien
rond 19.00 uur. De kostprijs voor de bus zal rond de 12 euro
per persoon liggen.
Alle donoren en vrijwilligers van Hoeselt die in aanmerking
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in Hoeselt

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2020
Zaterdag 4 april
KWIS ZVK ’T SIEBELKE
19.30 u. GC Ter Kommen
heidi.berx@hoeselt.be

Zondag 5 april
WANDELING:
PAASTOCHT – WC VITALES
07.00 u. GC Ter Kommen
Ludo Loyens 0496 35 82 57

Maandag 6 april
LEESKRING FEMMA: DE
STEM VAN MIJN MOEDER –
ABDELKADER BENALI
13.00 u. Bibliotheek
albert.gielkens@telenet.be

Donderdagen 16, 23 en 30 april
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 18 april
PASTA-AVOND
ZVK ’T SIEBELKE
17.00 u. GC Ter Kommen
heidi.berx@hoeselt.be

Zondag 19 april
WANDELING:
SLEUTELBLOEMENTOCHT
WATERVALBOS
14.00 u. Kerk O.L.Vrouwplein
Jean Van Grinsven 011 53 02 51

Woensdag 22 april
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Donderdag 23 april
OPEN-KLAS-DAG EN NIEUWE
INSCHRIJVINGEN KLEUTERS
18.00 u. Kleuterschool
De Tweesprong Romershoven
089 41 67 77

Donderdag 23 april
INFOMOMENT NIEUW
AFHAALPUNT BIOBOERDERIJ
HOEVE HET BLOKHUIS
HERK-DE-STAD
19.30 u. Vergaderlokaal 4 GC Ter
Kommen

Zondag 26 april
ERFGOEDDAG:
TENTOONSTELLING ‘DE
TERUGKEER VAN EEN
VERLOREN KRUIS’ – HGSG +
KERKFABRIEK ST. STEFANUS
10.00 u. St. Stefanuskerk

Vrijdag 24 april
TAPIJTCONCERT:
GUY SWINNEN: ORIGIN TOUR
2020/ 60 J. (UITVERKOCHT)
20.15 u. GC Ter Kommen

Zondag 26 april
VOORJAARSWANDELING
IN HET WIJNGAARDBOS –
NATUURPUNT
14.00 u. Kluis van Vrijhern,
Kluisstraat 1

Robby Kelchtermans 0497 23 36 41

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Tony Castermans 0487 13 91 75

Zaterdag 25 april
ETHIAS CHALLENGE
HASPENGOUW:
RECREATIEVE FIETSTOCHT
08.00 u. Sportcentrum Ter Kommen
Sporta vzw

Bij het drukken van deze
activiteitenkalender is
rekening gehouden met de
maatregelen in het kader
van het Coronavirus die
bekend waren op 12 maart
2020.
Mogelijks zijn er later
nog andere maatregelen
opgelegd. Bij twijfel of
een activiteit al dan niet
doorgaat kan je best
contact opnemen met de
organisatie zelf.

Donderdag 23 april
NATUURKLUSSEN IN DE
WINTERBEEKVALLEI –
NATUURPUNT
18.30 u. Winterbeek,
Hombroekstraat 25

Zaterdag 25 april
WANDELEVENT SPORTA VZW
08.00 u. Sportcentrum Ter Kommen

Donderdag 23 april
PILATES – START TO REEKS
18.45 u. Spiegelzaal Ter Kommen

Zondag 26 april
EETDAG MISSIE
11.30 u. GC Ter Kommen

Ellen Stoffelen 089 49 29 36

pilates.hoeselt@gmail.com

Marc Gonnissen 012 23 92 65

Zondag 26 april
WANDELTOCHT T.V.V.
ONDERZOEKSPROJECT
SCLERODERMIE
07.00 u. ’t Schalkske
Info

Anja Römling 0487 51 71 69

Dinsdag 28 april
WANDELING: LENTETOCHT –
WC DE ROMMELAAR
07.00 u. GC Ter Kommen
0499 71 15 20

Dinsdag 28 april
INFONAMIDDAG
‘SOCIALE VOORDELEN
VOOR SENIOREN’
14.00 u. Ensor zaal OCMW
OCMW 089 30 92 60

Woensdag 29 april
VORMING: DE BELGISCHE
BIERCULTUUR MET BEZOEK
AAN BROUWERIJ
DEN TOETËLÈR
19.00 u. Brouwerij Den Toetëlèr,
Kleistraat 54
www.vormingpluslimburg.be

Sporta vzw

Robby Eykenboom 0498 80 44 87

Donderdag 30 april
GEZELLIG SAMENZIJN MET
PANNENKOEKEN
14.00 u. Monetzaal DC OCMW
OCMW 089 30 92 60

Donderdag 30 april
MISVIERING MEIMAAND
19.00 u. Lindekapel
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“Meneer, ze zijn met liefde gebakken”

Na 60 jaar bakt Nasmer geen
goudgele en lekkere wafels meer
Sinds begin 2020 ligt de wafelbakkerij van Nasmer, een begrip in Hoeselt
en verre omgeving, er stil en verlaten bij. Leon Nassen (63) en z’n drie
zussen Alice (69), Lutgarde (65) en Annie (67) die de ambachtelijke en
familiale bakkerij 35 jaar lang hebben uitgebaat, bakken géén wafels
meer.
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Hun ouders Hubert Nassen en Philomena Merken hielden Nasmer – een
samentrekking van de naam van hun
vader en moeder – in 1957 boven de
doopvont. Om en bij de 30 jaar stonden ze zelf aan de deegkneder en de
oven waaruit goudgele lekkere vanille
en suikerwafels kwamen. Ook hun
chocoladewafels waren zeer gegeerd
en vonden gretig afzet. “Toen onze pa
plots kwam te sterven in 1985, vroeg
ons ma of we de familiezaak zouden
verder zetten”, laat Alice Nassen, de
nestor van de familie horen. Nasmer is
nu na iets meer dan 60 jaar activiteit
geschiedenis geworden. Aan een brok
nostalgie, erfgoed en artisanale productie komt nu een einde.
Logisch
De drie zussen en een broer moesten
niet lang nadenken over de overname
van het ouderlijk bedrijf. “Het lag voor
de hand dat we het werk van onze ouders verder zouden zetten”, licht Alice
toe. “We zijn opgegroeid met wafels
bakken. We hebben nooit iets anders
gekend.” Toen ze nog kind waren, hielpen ze al in de bakkerij. “Als de school
uit was, waren we er. We mochten
onder andere de papieren zakjes open
vouwen om er wafels in te steken. Of
we verpakten de wafels in kartonnen
dozen. We aten ook elke dag wafels.
We proefden dat ze met liefde waren
gemaakt, en dat is tot op de dag van
de sluiting zo gebleven”, getuigt Leon,
de benjamin van de tweede en laatste
generatie wafelbakkers bij Nasmer.
Reacties
“Met een zaak starten is makkelijker
dan er mee stoppen”, bekent Annie.
“Je moet als het ware je eigen kind
afgeven. Dat doet pijn maar de positieve reacties van onze trouwe klanten
verzachten het leed. Twee jaar hebben we er over gedaan om een punt te
zetten achter Nasmer. Het is nog te
vers om erbij stil te staan en te voelen
wat het met ons doet. We hebben al
die jaren hard gewerkt. Wafels bakken, was dé prioriteit. De laatste week
voordat de bakkerij dichtging, kwamen
veel mensen langs om ons te bedanken. We kregen er koude rillingen van.
We stonden niet stil bij wat de wafels
voor de mensen betekenden. Eén reactie overheerste: ze lieten ons weten
dat ze wafels proefden die met liefde

werden gemaakt.” De vier kinderen
van Hubert en Philomena werden ook
verrast door hun kinderen en kleinkinderen. “We wisten van niks”, vertelt
Alice. “Plots stonden ze allemaal in de
bakkerij. Twee brieven werden voorgelezen. Ze zorgden voor cava en hapjes.
Van zo’n afscheid kan je alleen maar
dromen”.
Ambachtelijk
Wat in het bestaan van Nasmer overeind bleef, is het ambachtelijke productieproces. “Oke, we hadden natuurlijk een deegmachine, een oven
met 24 wafelijzers en een inpakmachine. In drie minuten tijd bakten we
100 wafels. Er kwam ook veel han-

denarbeid bij kijken”, stelt Leon. “We
leverden grotendeels wafels aan de
groothandel. Maar bij sportclubs, carnavalsgroepen, scholen en jeugdbewegingen en particulieren waren we
alom gekend en geliefd. Tot in Wallonië verkochten we onze wafels.” Menig goed doel werd ermee gesteund:
de slachtoffers van de tsunami, de
projecten in de Warmste Week, de
Special Olympics en Kom op tegen
Kanker. Het laatste goede doel was
voor Cloë”. Het onfortuinlijke meisje
uit Rijkhoven vecht tegen een agressieve hersentumor en volgt momenteel een behandeling in een Amerikaans hospitaal. In Hoeselt zelf was
de allerlaatste wafelslag voor de jeugd
van KVV Hoeselt. Legendarisch was
9

breuken onderling. Wat voor ons héél
veel betekende”, vertrouwt Alice ons
toe. “Er kwam zoals in de beste families wel eens een haar in de boter maar
dat was snel voorbij, vergeven en vergeten. Lutgarde zegt nog: “Dat we zo
aan elkaar gehecht waren en nog altijd
zijn, komt omdat we uit een warm nest
kwamen.”
Xavier Lenaers
Foto’s: Wim Hellinx

Gedicht van Alice Nassen

het winkeltje van Nasmer. Het ziet
er niet echt uit als een winkel. Er was
geen toog. “We hadden wel een kassa
maar geen electronische”, laat Alice
weten. “Op papier rekenden we uit
wat de wafels voor de klanten kostten.
Een mooie oefening in hoofdrekenen.
We gebruikten ook geen bancontact.
Maar wat ons bijblijft, zijn de vele
warme contacten van particulieren en
mensen van verenigingen die in het
winkeltje hun wafels kwamen kopen.
De babbels zullen we blijven herinneren. Die gaan we missen.”
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Als één team
Dat Leon, Alice, Lutgarde en Annie
het levenswerk van hun ouders hebben verder gezet, was de logica zelve.
Maar dat ze onafgebroken 35 jaar samen de wafelbakkerij – ze profileerde
zich met een kroon in het logo – runden en dagelijks in de bakkerij waren,
lijkt op het eerste zicht niet zo vanzelfsprekend. Voor hen geldt dat echter
niet! “We waren niet de grootste ondernemers maar we hebben het altijd
met hart en ziel gedaan zonder grote

“Dan de laatste week
en wat bleek
men kwam van ver en nabij
naar ons wafelbakkerij:
met pralines en wijn
we waren gegeneerd
en wel wat vereerd
met zoveel schone woorden
we waren gegeneerd
en wel wat vereerd,
ook van de super grote dankjewel
zo nadrukkelijk en fel
zo warm,
zo zonovergoten
zo….hebben we afgesloten.”

Voor al uw vragen
betreffende het coronavirus:
www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
Speelplein zkt. animatoren
o Ben jij 16 jaar in 2020
(of ouder!)?
o Heb je een hart voor kinderen?
o Is je zomervakantie
nog niet gevuld?
o Heb je zin voor samenwerking
in team?
o Ben je leergierig en creatief?
o Heb je enthousiasme genoeg?

Dan is animator op het
speelplein misschien
echt iets voor jou!
Vraag vrijblijvend informatie via
speelplein@hoeselt.be of spring eens
binnen bij de jeugddienst.
(089 30 92 00)
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Rioleringsproject Schalkhoven
Omleiding project Schalkhoven

gen te volgen= Romershovenstraat; Sint-Janstraat; Sitsingenstraat; Gulmerstraat; Baron A. de Heuschstraat; Leopold III-straat; Kersendaelstraat; Klikstraat;
dehofstraat

Omleiding project Schalkhoven

Gulmerstraat

Wegen te volgen= Romershovenstraat; Sint-Janstraat; Sitsingenstraat;
Gulmerstraat; Baron A. de Heuschstraat; Leopold III-straat; Kersendaelstraat; Klikstraat; Lindehofstraat

Sint-Janstraat

Midden maart is in Schalkhoven het rioleringsproject gestart. Deze werken zullen vermoedelijk duren tot begin 2021
en plaatsvinden in de Bruggestraat,
Hertstraat en Schalkhovenstraat waardoor het doorgaand verkeer omgeleid
zal worden.
Tijdens de werken zal ook het openbaar
vervoer aangepast worden. Dit geldt
voor volgende bussen:

• Lijn 10 en 104
• Belbussen 706, 707, 736 en 738
Om op de hoogte te blijven over wijzigingen van de Lijn:
• Surf naar www.delijn.be en meld je aan
• Zoek jouw buslijn en bewaar ze in jouw
profiel
• Schakel de optie ’ontvang e-mailmeldingen’ aan

Infonamiddag: ‘sociale voordelen voor senioren’
Dinsdag 28 april om 14.00 uur | Ensor zaal OCMW

Tijdens deze boeiende infonamiddag worden belangrijke thema’s behandeld zoals
- de zorg van ouderen en de betaalbaarheid ervan
- wat voor mensen met een mobiliteitsbeperking?
- hoe actief blijven en aanbod cultuur en vrijetijd
Cordium, sociale huisvestingsmaatschappij, geeft uitleg over aangepaste
woonvormen van ouderen,
- het aanbod en de voorwaarden?
- assistentiewoningen in Hoeselt: toekomst?
Korte voorstelling nieuw initiatief in het kader van het welzijn van ouderen nl.
- ‘Eerstelijnspsycholoog voor 65-plussers’ regio ZO-Limburg.
We voorzien een koffiepauze met vlaai.
Elke deelnemer ontvangt een infomapje.
Organisatie: Seniorenadviesraad Hoeselt i.s.m. OCMW-Dienstencentrum
Deelname: 2 euro – Inschrijven vóór 23 april via OCMW 089 30 92 60
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Op 19 februari organiseerde onze Hoeseltse wandelclub Vitales haar jaarlijkse
herdenkingstocht Louis Guffens. Ondanks het minder mooie weer kwamen meer dan
600 wandelaars naar Ter Kommen afgezakt.

Theatergezelschap Het Wolk bracht een betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Ze dompelden de zaal onder in een waterwereld waar alles mogelijk is. Gelukkig
kon het publiek lang genoeg zijn adem inhouden.

Seniorencarnaval dienstencentrum i.s.m. WZC Bormanshof met verkiezing Prins Jos en Prinses Gilberte!

Het Hoeselts Toneelgezelschap gaf vier gesmaakte voorstellingen van ‘Het geheugen van water’

Senioren praatcafé dienstencentrum plaatsen complimentendag
(1/3) in de kijker!

In een gezellig kader brachten ‘Cordes en bleu’ en een aantal vrienden, waaronder De Klinkertjes, de mooiste Weense melodieën in GC Ter Kommen.

Laureaat van de Arbeid – Zilveren Ereteken
Dhr. Michel Vanrusselt, 48 jaar en inwoner van onze gemeente, kreeg enkele maanden geleden een Zilveren Ereteken als Laureaat van de Arbeid in de sector Keramiek- en
Baksteennijverheid tijdens een officiële huldiging door het
Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid in Brussel.
Michel begon zijn loopbaan als 18-jarige stagiair bij Ford
Genk. Na beëindiging van dit contract ging hij voor één van
de nevenbedrijven van Ford werken, om vervolgens in 2004
aan een nieuwe uitdaging te starten bij Steenfabrieken Nelissen. Gedurende 9 jaar heeft hij zich het reilen en zeilen van
de productielijn eigen gemaakt. Als beloning hiervoor werd
Michel op 1 december 2014 bevorderd tot ploegbaas. Deze
job, waarbij hij verantwoordelijk is voor het productieproces
van zo’n 10 miljoen bakstenen per maand, beoefent hij al

meer dan 5 jaar met hart en ziel. Als dank voor zijn jarenlange
trouw en inzet werd hij beloond met een Zilveren Ereteken.
Om Michel ook namens het gemeentebestuur in de bloemetjes te zetten, werd hem door burgemeester Werner
Raskin een brevet overhandigd, uitgereikt door Zijne Majesteit de Koning.
Wij wensen Michel een dikke proficiat en zijn er zeker van
dat hij binnen 5 jaar het Gouden Ereteken in ontvangst zal
mogen nemen.

Voltijds
redster in het
zwembad:

Anita
Lowet

Vanaf 1 maart is Anita Lowet een vaste voltijdse schakel in
ons reddersteam. Zij is van 2015 bij ons deeltijds in dienst als
redster, maar is nu na een selectieprocedure kunnen doorgroeien naar een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde
duur. Proficiat Anita en veel werkplezier!
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Op pensioen:

Lutgarde
Gerits,

secretariaat
OCMW
Op 29 februari 2020 ging Lutgarde Gerits met pensioen.
Zij werkte eerst als vrijwilliger en vanaf 1 september 1985
als personeelslid bij het OCMW van Hoeselt. Lutgarde, wij
bedanken je voor meer dan 35 jaar inzet en collegialiteit en
wensen je een mooi en welverdiend pensioen toe.

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING

OVERLIJDENS

HUWELIJKEN

Datum

Naam van de overledene

Geboren

10/02/20

Margaretha NIJS

26/03/1936

10/02/20

Monique MENTEN

9/01/1957

13/02/20

Victor SOMERS

17/02/1937

14/02/20

Petrus STULENS

13/03/1931

Datum

Huwelijkspartners

18/02/20

August KETELSLEGERS

7/03/1953

08/02/20

Jessika LORMANS en Orlando CERVELLIONE

23/02/20

Maria LEMOINE

15/02/1932

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

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

HULPDIENSTEN
101
WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
centraal oproepnummer 089 59 00 59
WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur:
www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33
WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969
BELBUS
011 85 03 00

Technische diensten
Recyclagepark

089 30 92 40
089 51 43 48

Jeugddienst

089 30 92 00

Bibliotheek

089 30 92 50

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

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

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente
Hoeselt en verschijnt maandelijks behalve in juli
augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be
Contact: Cultuurdienst - Ann Somers
Vormgeving & productie: COMMiX bvba, Hoeselt
Oplage: 4 600 ex.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van
de uitgever.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op Paasmaandag 13 april
Door de Coronacrisis is het onthaalpunt van de politie in de Dorpsstraat tijdelijk gesloten
en kunnen er ook eventueel afwijkende openingsuren zijn van onze gemeentelijke diensten.
Kijk steeds op www.hoeselt.be voor de actuele openingsuren.

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17
GC Ter Kommen
Europalaan 2

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

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

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

NM

13.00 - 16.00 u

16.00 - 19.00u

Technische dienst
Winterbeekstraat 3

VM

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.15 u

Containerpark
Goosstraat
Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u
16.00 - 19.00 u

9.00 - 12.00 u
16.30 - 19.30 u

12.30 - 16.15 u

VM

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

OCMW onthaalbalie
Europalaan 1

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

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

Zaterdag

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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Feestzaal - Restaurant - Foodcafé - Catering

STERADAK
STERADAK
Een hele zondag genieten

Elke zondag tussen 9.30 u en 12.00 u
luxe ontbijtbuffet met bubbels aan €25 pp
Elke zondag van 12.30 u tot 16.00 u
Lazy Sunday: lunch in buffetvorm aan €28 pp
Vanaf 15.00 u: brasserie , foodcafé
en restaurant open
Sint Lambertusstraat 10 - Alt-Hoeselt
tel. 0479 633 824 / 0479 615 184 - www.devrijevalk.be

BVBA
STERADAK
BVBA
BVBA

DAKWERKEN - RENOVATIE EN
DAKWERKEN
-- RENOVATIE
NIEUWBOUW
DAKWERKEN
RENOVATIE EN
EN
---- --

NIEUWBOUW
NIEUWBOUW

Hellende daken en timmerwerken
Hellende daken en timmerwerken
Platte
daken
in EPDM
Hellende
daken
en timmerwerken
Platte daken in EPDM
Plattekoperdaken en
in EPDM
Zink-,
loodwerken
Zink-, koper- en loodwerken
Zink-, koperloodwerkenen gevels
Bekleden
vanen
kroonlijsten
Bekleden van kroonlijsten en gevels
Bekleden van kroonlijsten
en gevels
Dakisolatie,
voegwerken
Dakisolatie, kleine
kleine voegwerken
Dakisolatie, kleine voegwerken

Overbosstraat
3730Hoeselt
Hoeselt
Overbosstraat 4,
4, 3730
Overbosstraat
4,
3730
Hoeselt
TEL:
047236
3608
0800
00
TEL:089
08986
8619
19 99,
99, GSM:
GSM: 0472
TEL: 089 86 19 99, GSM: 0472 36 08 00

steradak@hotmail.com
steradak@hotmail.com
steradak@hotmail.com

Vrijblijvende
binnen77dagen!
dagen!
Vrijblijvende offerte
offerte binnen
Vrijblijvende offerte binnen 7 dagen!

DB489277C8
DB489277C8
DB489277C8

• 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
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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

Onze prijslijsten en menukaarten vindt u op onze website:

www.hotelmontecristo.be

Onze Lieve Vrouwstraat 14 • Hoeselt • 089 411 801

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.

