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ZO IS BIB HOESELT ER VOOR JOU  
IN DIT CORONATIJDPERK

ALT-HOESELTSE WIJN: VIN DE GOFFIN
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Steun de Hoeseltse middenstand 

in deze moeilijke periode  

en koop lokaal!



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 lotgenoten,
Liefste Hoeselaren,
 
Wie had dit scenario ooit in gedachte genomen. Onze sa-
menleving in een lockdown door een dodelijk virus, het lijkt 
wel een film te zijn maar het is helaas de werkelijkheid. Iets 
wat eerst zo veraf leek te zijn moeten we op dit moment zelf 
ervaren, redelijk beangstigend. De wereldwijde pandemie, 
het ‘Coronavirus’ heeft ons in de greep en we moeten ons 
aanpassen.

En jullie doen dit goed! Het is belangrijk om de richtlijnen te 
volgen niet enkel voor jullie eigen gezondheid maar ook voor 
die van jullie geliefde omgeving. Het is voor eenieder moei-
lijk om afstand te houden, zeker met het voorbije Paasge-
beuren. Maar laten we even vooruitblikken. Eenmaal deze 
moeilijke periode voorbij is kunnen we stilletjes de draad 
weer oppakken en richting onze vertrouwde levensgang 
gaan. Dus nog even volhouden aan ‘blijf in uw kot’ buiten 
de essentiële verplaatsingen voor de levensnoodzakelijke 
boodschappen.

Voor het gemeentebestuur zijn het ook ingrijpende weken 
geweest. We hebben voor onze personeelsleden ook moe-
ten zoeken hoe ze op een veilige manier kunnen werken. 
Veel van onze diensten zijn dicht of werken op een mini-
male bezetting. De belangrijkste functies ten velden blijven 
we onderhouden, ook van achter de schermen (van thuis 
uit) wordt er werk verricht. Onze ambtenaren passen zich 
zo veel mogelijk aan in deze situatie, waarvoor dank.

Zeker een pluim voor onze gemeentelijke veiligheidscel 
die meermaals per week samenkomt om bij te sturen en 
te communiceren naar jullie via onze website of de sociale 
media. 

Een mooi voorbeeld waar ik als 
schepen trots op ben, is de her-
opstart van ons recyclagepark, 
hier moesten we als gemeentelijk 
park het onderscheid maken! Door 
een goede voorbereiding en com-
municatie is het ons gelukt om een 
reservatieprogramma op korte tijd 
op te zetten, al zijn er heel wat uur-
tjes ingekropen. We kunnen spre-
ken van een succesverhaal, geen 
wachtrijen en enkel tevreden be-
zoekers. Dit dankzij ons reservatiesysteem en een goede 
opvolging. Misschien wel een idee om nadien aan te houden 
om zo de drukte tijdens de avond- en zaterdagopening op 
ons recyclagepark op te vangen. 

Deze uitgave van ‘Hoeselt Mag Gezien’ staat verder gro-
tendeels in het kader van Covid-19 en de acties errond. Ik 
wens jullie dan ook veel leesplezier met de ingezonden be-
dankjes en groetjes. De vele vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor onze zorgverstrekkers, bedankt hiervoor. 

Beste Hoeselaren, tot snel en ondertussen,
hou het veilig en een goede gezondheid. 

Met vriendelijke groeten 

Bert Vertessen
schepen openbare werken, mobiliteit en milieu

2  



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

In de huidige context van het coronavirus heeft FOD Fi-
nanciën besloten om dit jaar de zitdagen in hun kantoor in 
Tongeren - voor hulp bij het invullen van de aangiftes PB - te 
annuleren, inclusief de zitdagen die in onze gemeente waren 
gepland op maandag 25 mei en vrijdag 12 juni.
  
Hulp bij het invullen van aangiftes zal dit jaar gebeuren via 
telefonische afspraken.

Zelf je aangifte doen via Tax-on-web (MyMinfin): simpel 
en snel! 

Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of jouw voorstel 
van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-
web (MyMinfin) vanaf begin mei.

Meer informatie? Hulp nodig?

Vind het antwoord op jouw vraag
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën.
• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57  

(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Laat je aangifte invullen door de experten van de FOD  
Financiën
• Bel naar het nummer dat op de enveloppe van jouw aan-

gifte staat zodra je die ontvangt.
• Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te laten invullen 

per telefoon.

• Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een do-
cument met de meegedeelde gegevens. Je moet dat do-
cument ondertekenen en terugsturen. Je zal de indiening 
van jouw aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web 
(MyMinfin).

Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal 
via de eBox 

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang jouw documenten 
van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en 
beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.

Activeer jouw eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt dan een 
melding (bv. een e-mail) zodra er een nieuw document be-
schikbaar is.

Zitdagen belastingsaangifte geannuleerd, maar geen nood!

Onze plaatselijke middenstand en ondernemers 
sponsorden jarenlang het verenigingsleven.  

Zij maken momenteel moeilijke  
economische tijden mee. 

We roepen als gemeente dan ook op om in deze 
moeilijke periode onze plaatselijke Hoeseltse 

middenstand zo goed mogelijk te ondersteunen 
door aankopen lokaal te doen of gratis reclame te 

maken voor hun bij uw familie en vrienden!
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De bib is momenteel gesloten. 
Momenteel is inleveren niet moge-
lijk. Heb je thuis nog materiaal liggen? 
Geen probleem. Tijdens de sluiting 
worden er geen boetes aangerekend. 
De boetes die vóór 13 maart open-
stonden, moeten achteraf betaald 
worden.
De activiteiten worden veiligheidshal-
ve tot juli opgeschort. Vanaf augustus 
hopen we onze activiteiten terug op te 
starten.
Vanwege de beperkte dienstverlening 
kan het wat langer duren voordat je 
mail beantwoord wordt.

Je hoeft helemaal je huis niet uit te 
komen om een stukje van de wereld 
mee te pikken….
Omdat de bib even sluit en wij jullie 
willen blijven voorzien van een goeie 
portie cultuur, posten we regelmatig 
tips om online te lezen, te luisteren en 
te kijken via verschillende digitale ka-
nalen en in verschillende talen. Volg de 
bib op facebook: bibliotheekhoeselt. 
Het digitale aanbod van de bib via jouw 
persoonlijke ‘mijn bib-ID’ blijft natuur-
lijk ook beschikbaar.

Dit verspreiden we graag mee…
De coronacrisis heeft de leesbevor-
dering in de kinderopvang en klassen 

stilgelegd. Gelukkig zijn er genoeg on-
line initiatieven waarmee je ook thuis 
met lezen, schrijven en boeken aan de 
slag kan.

Boek.be verzamelt heel wat gratis les-
materiaal, leermiddelen (jeugd)boe-
ken en verschillende promototieacties 
op de nieuwe website https://ver-

spreidhetleesvirus.be/. De site wordt 
dagelijks aangevuld.
Ook onze noorderburen hebben een 
leuk aanbod van online-initiatieven. 
Stichting Lezen zet een selectie van 
de (tijdelijk) gratis activiteiten op een 
rij:
https://www.lezen.nl/nl/online-lees-
bevordering-voor-thuis

Zo is bib Hoeselt er voor jou in dit coronatijdperk

Ook in deze tijden probeert Stebo je zo 
goed mogelijk verder te helpen. Ze zijn 
momenteel fysiek niet aanwezig op het 
gemeentehuis elke 2de en 4de woens-
dag van de maand (14.00 – 16.00 uur), 
 

maar via digitale kanalen zijn we wel 
bereikbaar voor hulp bij uw premie-
aanvragen.

Heb je thuis nog facturen liggen? 

Of plan je renovatiewerken? Aarzel 
dan niet om ons te contacteren via  
https://stebo.be/particulieren/wonen/
wonen-info-pagina-coronavirus/ .   
Of neem telefonisch contact op met 
Ulla Mertens via 0489 41 91 32.

Laat je facturen niet vervallen, vraag 
advies via het digitaal woon-energielo-
ket en loop zo geen premie mis!

  Woonenergieloket Hoeselt 
Ulla Mertens 
ulla.mertens@stebo.be  
0489 41 91 32

Woon-energieloket: Wij blijven beschikbaar!
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Ik wil graag mijn dochtertje Indra via deze 
weg nog een extra gelukkige verjaardag 
wensen! Ze werd 5 jaar op 10 april en door 
het Coronavirus hebben we alle festiviteiten 
moeten afgelasten. Maar we hebben een 
feestje onder ons gehouden.

Ook wil ik de Hoeselaren bedanken om 
massaal veel kaartjes te schrijven want ze 
kreeg er in totaal zeker een 50-tal! Een 
oprechte MERCI! Ze was er dolgelukkig mee!
Dorien Allard

Beauty & nails BeLona 
levert aan huis
Dorien Allard van BeLona biedt pro-
ducten aan op haar webshop www.
beautyandnailsbelona.com. Ze bieden 
gratis veilige levering aan huis of vei-
lige ophaling.

Majken, Ylva en Kjelle maakten te-
keningen om Ma (overgrootmoeder) 
–die nu voorlopig thuis woont- een 
spoedig herstel te wensen.       
Lizy Voets

Roland zet film online
Dokter Roland Jacobs uit Romershoven vond, ondanks zijn drukke bezigheden als 
dokter, nog de tijd om de Romershovenaren te entertainen.  
Hij maakte een aantal jaar geleden een langspeelfilm over de geschiedenis van 
Romershoven. Hij splitste de film in kortere afleveringen en zette de link in de 
facebookgroep ‘Romershoven Leeft’ zodat iedereen kon meekijken. 
Bedankt Roland!
Anneleen Durant

Proficiat Henry en Maria!
In deze coronatijd willen wij onze fe-
licitaties sturen naar Henry en Maria 
Loyen – Peters uit Werm die hun 50 
jarig jubileum vieren op 06/05/2020. 
“Maria en Henry van harte proficiat 
en vier het goed in uw ‘kot’”.
Jos en Viviane

Liefste bomma en bompa,
Ook al wonen we niet ver van mekaar
Echte bezoekjes zijn al even niet meer 
waar.
Die corona houdt ons in ons kot
En maakt onze mama wel eens zot. 
Hopelijk is alles snel voorbij
Dan komen we langs voor een hele lange 
logeerpartij!
Mama zegt dat die dagen mag duren
Zeker langer dan enkele uren.
Voorlopig sturen we enkel virtuele zoenen
En blijven we jullie liefste kapoenen!
Dikke kus van Romy en Lena

Onze kids hadden 
een krijttekening 
gemaakt om de 
oma’s, opa’s en 
overgrootmoeders 
te groeten en zelf 
het virus te lijf te 
gaan.
Bert Vertessen

Ik wil graag de gemeentearbeiders bedanken en feliciteren voor de mooie opbeu-
rende zee van narcissen als je via de Hoogstraat Hoeselt in- of uitrijdt.
Els Hellinx
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Groetjes aan Leonie
Graag zou ik de groeten willen doen aan mijn buurvrouw Leonie Snellinx die juist nu, 
in deze coronatijd, in een woonzorgcentrum verblijft. Ik zou zeggen: “Lenie, groeten 
uit Vrijhern en hou de moed erin. Alles komt weer goed!”
Je buurvrouw Viviane

Omdat we op woensdagmiddag al-
tijd pannenkoeken bakken voor onze 
vier kleinkinderen en dat nu even niet 
meer mogelijk is, heeft onze kleinzoon 
Nellis ons deze boodschap gebracht 
met de vraag of we ook een afhaal-
pannenkoekendag hebben.
Lizy Voets

10 mei Happy-Mama-Dag
B&B de Bloesem, Restaurant Kampernoelie (nieuw in Hoeselt!) en Le Goz’eau 
slaan de handen in elkaar zodat we toch een leuke moederdag kunnen vieren.
Je kan een ontbijtmand, brunchbox en/of diner bestellen en daar heerlijke wijnen bij 
drinken, geselecteerd door Kurt van Le Goz’eau.
Meer info?
- hallo@bb-debloesem.be | 0475 58 19 90
- info@kampernoelie.com | 0478 53 54 64

Bent 
Vansimpsen 
(°10/05/2015), 
ik wens je een 
gelukkige 5de 
verjaardag!

Arthur  
Vanderhoydonk

Vele groetjes, handkusjes en een 
dikke luchtknuffel van Fien en Marie 
voor oma Mireille, opa Willy, oma 
Florette, opa Marco, tante Josette 
en al onze klasgenootjes en juffen die 
we heel hard missen!

Liefste make, 
We missen jou. Ook al 
horen we je regelmatig 
via de telefoon toch 
zouden we niets liever 
willen dan langskomen. 
Maar door dit verschrik-
kelijke rotvirus en omdat 
we jou zo graag zien 
blijven we ver weg om je 
te beschermen.

Dikke knuffels en kussen 
van je kleinkinderen

Gelukkige 8ste 
verjaardag 
aan mijn grote 
broer Emiel 
Vanderhoydonk 
(°23/05/2012)

Arthur  
Vanderhoydonk

Lieve schatjes van 4A, ik mis jullie heeeeeel hard en ik hoop dat we snel terug in ons 
klasje samen kunnen zijn!
Dikke knuffel van juf. Heidi
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Creatieve tip  
van juf Andrea van 
Pentagoon Academies 
Beeld Hoeselt  
voor de berenjacht

Corona Door Robin Martens 
Het is niet te begrijpen 
Dat door een virus mensen wereldwijd bezwijken 
De regering heeft dan ook besloten 
Dat horeca en handelszaken verplicht worden gesloten
Niemand die weet hoe erg of hoe ver ze met de genezing staan
En vele mensen nu in paniek aan het hamsteren slaan
Het heeft een enorme impact op ons leven
Ik ben benieuwd wat het allemaal nog gaat geven
Laten we samen op een snelle oplossing hopen
Want grenzen zijn op meerdere plaatsen al gesloten
Zorg voor elkaar, blijf in je kot en was je handen 
En laten we hopen het virus snel te verbannen uit alle getroffen landen

Sint-Vincentius blijft 
actief
Vereniging Sint-Vincentius doet in 
deze periode geen verdeling meer 
vanuit hun lokaal in de kerk van Hern. 
Indien er nood is aan een voedselpak-
ket kan er contact opgenomen worden 
met het OCMW. Zij geven de namen 
door aan Sint-Vincentius die op hun 
beurt de pakketten aan huis leveren. 

Tijdens de corona-lockdown hou ik 
me, naast mijn schoolwerk, vooral 
creatief bezig. Ik klei, teken en schil-
der, en maak illustraties (Ik ben illus-
trator van opleiding).
Deze illustratie maakte ik tijdens de 
lockdown: ‘meneer krokodil gaat uit 
de kleren’, voor het warme weer en 
omdat hij toch thuis moet blijven!
Nina Troosters

Hoe vreemd deze lockdown ook is, we hebben het geluk dat we in Hoeselt ‘opgeslo-
ten’ zitten, mede dankzij een aantal mooie stukjes natuur in ons dorp. 
Elke dag maak ik een wandeling in het groen om fit te blijven en de zorgen achter me 
te laten... Zo kwam ik op prachtige plaatsen terecht. Ik waande me meer dan eens in 
het decor van een film. Op deze foto zie je een mooie schapenweide in Hern, met op 
de achtergrond de ‘berg’ van Hardelingen bos. The Sound of Music leek niet ver af...
Els Hellinx - Sint-Huibrechts Hern
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“Een overwinning op onszelf”

Jong wijndomein in Alt- Hoeselt 
met eerste oogst ‘Vin de Goffin’

Het ultieme moment

Het moment waarop ze de eerste fles 
in handen hadden en proefden van hun 
eigen wijn zal hen nog lang bijblijven. 
“Een onbeschrijfelijk gevoel”, vertrouwt 
Jeroen Goffin, industrieel ingenieur in 
de tuinbouw en fruitkeurder van beroep 
bij de Belgische Fruitveiling in Glabbeek 
bij Tienen, ons toe. “Het voelt aan als 
een overwinning op onszelf! Het geeft 
een enorme voldoening om je eigen 
kind geboren te zien worden. Het is 
het resultaat van een lang en moeizaam 
maar leerrijk proces”, vult hij aan. Er 
komt héél wat stress bij kijken om wijn te 
maken. Bij het wijn maken worden echt 
alle zintuigen geprikkeld. Het is kijken, 
voelen, ruiken en proeven.” Z’n vader 
knikt instemmend. Hij geniet nog na 
van de eerste Vin de Goffin. Hij kwam 
op het idee om wijn te verbouwen. Hij 
vond in z’n zoon een medestander die 
eveneens droomde van een eigen wijn-
gaard. Ook Hanne Roelen, mama van 
zoontje Lemme en echtgenote van Je-
roen Goffin, draagt haar steentje bij. 
Als diëtiste waakte ze over de hygiëne 
in de wijnkelder van de familie Goffin. 
Verder onderhoudt ze contacten met 
het federaal voedselagentschap.

Guy Goffin (61) en z’n zoon Jeroen (30) uit Hoeselt delen de passie van wijn. Ze lusten 
niet enkel graag een glas wijn. Hierbij gaat hun voorkeur uit naar de klassewijnen van 
de champagnestreek in Frankrijk. Maar nu ze samen een eigen wijngaard uitbaten, 
kan hun geluk niet op. Apetrots tonen ze in primeur de allereerste oogst uit hun 
vandaag nog kleinschalige wijngaard. Een terrein van 20 are in Alt-Hoeselt – op 
het kadaster staat het gebied vermeld als ‘In het Weigaertsveld’ – leverde met 400 
ranken een kleine 1000 flessen wijn op. Een nieuw wijndomein in wording is geboren. 
Vader en zoon lanceren hun eigen wijn onder de naam Vin de Goffin. Dit jaar brengen 
ze twee soorten wijn op de markt: een ‘Chardonnay’ en een ‘Blanc de Noirs’. Bij de 
laatste gaat het om een witte wijn, een melange van Pinot Noir en Pinot Meunier. 
Vanaf volgend jaar bieden ze ook een mousserende wijn aan.
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Eigen studie

Guy en Jeroen lieten niks aan het toe-
val over. Ze maakten zich het abc van 
de wijnbouw en het maken van wijn 
eigen. “Twee jaar lang ben ik een cur-
sus wijnbouw gaan volgen bij Syntra 
in Hasselt”, vertelt Guy Goffin. Hij is 
in het dagelijks leven verantwoorde-
lijke op zorgboerderij Hoge Dries in 

Koninksem bij Tongeren. Dat doet hij 
daar al 35 jaar samen met personen 
met een verstandelijke beperking. “Ik 
heb daar veel theoretische kennis op-
gedaan maar ik heb ook veel raad ge-
vraagd aan de kenners.” Jeroen staat 
als het ware met twee voeten in het 
fruit. “Het onderhouden van de wijn-
gaard heb ik onder de knie maar ik ben 
ook niet te beroerd om indien nodig 

advies in te winnen en bij te leren”, laat 
hij verstaan. Ik en m’n vader vullen el-
kaar aan. We werken goed samen. We 
hebben één doel: wijn van een hoog-
staande kwaliteit maken!”
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Ambitie

Vader en zoon hebben ambitie. “Nu 
verbouwen we nog 20 are”, licht Je-
roen Goffin toe. “Het is de bedoeling 
om op termijn naar een wijngaard van  
1 hectare te gaan. We willen 3500 
wijnranken aanplanten, goed voor 
een productie van zo’n 5000 fles-
sen. We gaan voor de Champagnewij-
nen. Waarom? Geregeld gaan we een 
weekend lang naar de Champagne-
streek. We stelen dan met de ogen hoe 
de plaatselijke wijnboeren het doen. 
De contacten met hen zijn héél leer-
rijk. De uitstappen groeien ook uit tot 

proeverijen. We willen het verbouwen 
en het maken van wijn nog professio-
neler aanpakken.”

Afzet

Voor de Hoeseltse wijnboeren is het nu 
kwestie hun eerste oogst aan de man 
of vrouw te brengen. “We hadden een 
eerste proeverij vastgelegd maar door 
de uitbraak van corona moeten we het 
uitstellen tot een latere datum”, ver-
telt Jeroen Goffin. Wat wel vaststaat 
is de smaak van Vin de Goffin. Bij de 
Chardonnay valt de friszure smaak op. 

De Blanc de Noirs bevat een extra pal-
let aan smaken. Het zijn drie Belgische 
wijnen van eigen kweek, en op een ter-
roire die geschikt is voor wijnbouw. Het 
Weigaertsveld bezit een leemlaag met 
een ondergrond van kalk, hetgeen een 
ideale voedingsbodem is voor wijnbouw. 

  www.vindegoffin.be en op de Facebookpagina

Xavier Lenaers

Digitaal programma 
voor de Hoeseltse 
kinderen
Het coronavirus zadelt veel gezinnen op met stress. 
Vandaar dat de gemeente Hoeselt onlangs beslist 
heeft om, i.s.m. Health vzw, Hoeseltse kinderen 
dagelijks digitaal een programma aan te bieden en 
dit tenminste t.e.m. het einde van de zomervakantie 
2020. Verdere info en logingegevens zullen via de 
scholen verspreid worden! 
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Meer bewegen in deze blijf-in-uw-kot-tij-
den? Voor de een is dat een eitje, de ander 
weet niet hoe hij daaraan begint of dat 
überhaupt volhoudt. Gelukkig zijn er hulp-
lijnen. Zoals een coach die samen met jou 
simpele manieren zoekt om elke dag wat 
actiever te zijn in en rond het huis. 

Zo’n coach wordt voluit een ‘Bewegen 
Op Verwijzing-coach’ genoemd. ‘Op 
Verwijzing’, omdat deelnemers van zo’n 
coachingtraject normaal via de huisarts 
terechtkomen bij deze speciaal opgeleide 
coach. Maar aangezien onze huisartsen 
zich nu focussen op urgente zaken zoals 
o.a. de coronacrisis, is die verwijzing tij-
delijk niet nodig. Met andere woorden: 
iedereen die niet genoeg beweegt, veel 
langdurig stilzit en nood heeft aan meer 
beweging, kan zo’n coach inschakelen. En 
dat meer bewegen is nu belangrijker dan 
ooit, zowel op fysiek als op mentaal vlak. 
Want in deze tijden met minder sociale 
contacten en grote onzekerheden doet 
zo’n ondersteuning voor meer beweging 
echt goed. 

Laagdrempelige, persoonlijke aanpak
Hoe gaat een Bewegen Op Verwijzing-
coach precies te werk? Vooral: op maat. 
De coach zoekt samen met de deelnemer 
naar simpele manieren om meer te be-
wegen in het dagelijkse leven en blijft die 
deelnemer hiervoor van op de zijlijn mo-
tiveren en aanmoedigen. En het gaat niet 
om dure fitnessabonnementen – zou nu 
toch moeilijk zijn –, maar om het zoeken 
én vinden van meer beweegmogelijkhe-

den thuis en in de dichte omgeving. Lang 
verhaal kort: de coach zet zijn deelnemer 
op weg naar een fitter, actiever leven en 
volgt hem of haar daarbij nauw op. 

Een project met bewezen effect
Bewegen Op Verwijzing is een project 
van het Vlaams Instituut Gezond Leven, 
o.a. in samenwerking met Sport Vlaande-
ren, dat al sinds zijn opstart in 2017 meer 
dan 4.900 Vlamingen tot een actie-
ver leven heeft gebracht. Vandaag zijn 
er 115 Bewegen Op Verwijzing-coaches 
actief, verspreid over heel Vlaanderen. 

Of Beweging Op Verwijzing aanslaat? 
Uit onderzoek blijkt van wel: meer dan 7 
op de 10 deelnemers geeft aan zich al-
gemeen beter te voelen, 5 op de 10 kan 
beter met problemen om en 4 op de 10 
zegt beter te slapen na Bewegen Op 
Verwijzing. 

Gewoon doen! 
Lijkt dit je wel wat? Of twijfel je nog? 
Neem contact op met een Bewegen 
Op Verwijzing-coach in je buurt en je 
bent vertrokken. Het spreekt voor zich 
dat de coaching nu niet face to face 
gebeurt, maar via de telefoon of beeld-
bellen. Vooraf zal de coach afstemmen 
met jouw huisarts. En wie zich zorgen 
maakt over het kostenplaatje: de coa-
ching wordt grotendeels gefinancierd 
door de Vlaamse overheid. Wie dus 
meer wil bewegen en (vanop afstand) 
een duwtje in de rug nodig heeft:   
‘t is het moment.  

  Contact: BOV Coach Bilzen/Hoeselt:  
Caroline Yildiz 0475-33 49 11   
of bov.bilzen@gmail.com

Meer bewegen in Corona tijden? 
Hoe mentaal en fysiek sterk blijven? Laat je persoonlijk coachen door een pro! 

Het corona-virus zorgt voor heel wat 
uitdagingen in elk gezin. Heb je een 
vraag of wil je gewoon even ventileren? 
Zit je met een bepaalde twijfel of be-
zorgdheid? Loopt je emmer over door 
het multi-tasken en wil je je kinderen 
stiekem graag achter het behang plak-
ken? Aarzel niet om contact met ons 
op te nemen: Opvoedingswinkel Zuid-
Limburg staat voor je klaar! 

In het belang van ieders gezondheid en 

in het kader van de maatregelen opge-
legd door de overheid, is een persoon-
lijk face-to-face contact momenteel 
niet meer mogelijk. Wij gaan over tot 
telefonische of video-call gesprekken 
en ondersteuning via e-mail bij al jullie 
opvoedingsvragen.

Jullie kunnen ons steeds bereiken op 
het nummer 0491 71 72 40 (Vicky) 
of 0491 71 72 41 (Sandy) of via ons e-
mailadres info@opvoedingswinkelzuid-

limburg.be en dan bekijken we samen 
hoe we jullie kunnen verder helpen! 

Opvoedingswinkel Zuid-Limburg staat voor je klaar!
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In Hoeselt beschikken we over hele mooie stressvrije zones om in deze coronatijden 
de gedachten wat te verzetten. Afgelopen weken hebben veel mensen mooie 
landschapsfoto’s ingestuurd voor onze wedstrijd, waaraan we kunnen zien dat de 
mensen ook echt de eigen Hoeseltse natuur intrekken om hun benen te strekken. 

Ga je zelf ook op pad? Neem dan je fototoestel of gsm mee en fotografeer jouw 
mooiste landschappen voor onze wedstrijd. Zo kan iedereen een beetje meegenie-
ten. Houd uiteraard rekening met de Corona-maatregelen. Inzenden kan via de-
sjunste-landschappen@dide.be. Wie weet komt jouw foto in onze kalender en win 
je een mooie prijs! Meer info op: www.facebook.com/desjunste. 

De organisatie van ‘De Sjùnste Landschappen van Hoeselt’

De Wenskabouter is er 
voor jou
De webshop van De Wenskabouter 
focust zich vooral op kinderen en hun 
ouders.  In deze moeilijke periode waar 
Corona overheerst, is het niet altijd 
even simpel om onze kinderen bezig te 
kunnen houden. 

Daarom biedt De Wenskabouter met 
een ruim gamma de mogelijkheid om 
deze tijd op een leuke manier door te 
brengen. Dat gaat van leerrijk speel-
goed tot spelletjes voor het hele ge-
zin. Ze postten ook tijdens de vakantie 
leuke knutseltips en werkblaadjes op 
hun facebookpagina die je gratis kan 
downloaden. 

Bestellingen  kunnen contactloos 
worden afgehaald of verzonden wor-
den per post. Een like op hun face-
bookpagina is lief. Of bezoek hun 
website www.dewenskabouter.be.

#zorgvoorelkaar #samentegencorona 
#kooplokaal 

De Wenskabouter

Een bloemetje voor  
de “Heroes of the day”

Henri Vertessen

Onze jongens, Emiel en Arthur, zijn in 
deze Coronatijd al flink bezig geweest 
om de overburen van rusthuis ‘het 
Bormanshof’ een hart onder de riem 
te steken en hen toch een beetje een 
paasgevoel te geven in deze moeilijke 
tijd. Zo hebben ze kleurrijke paas-
haasjes geknutseld voor alle bewoners 
en gaan ze iedere dag eens naar hen 
wuiven op het terras.

Familie Vanderhoydonk 
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Renaat en Isidoor Bex missen hun 
vriendjes, school en hobby’s

Lieve Oma, je bent nooit alleen, met zo een mooie familie om je heen. 
Dikke kussen van ons allemaal en tot snel!
Familie Verjans

Arno Hermans geniet van de mooie 
natuur in het Wijngaardbos in Alt-
Hoeselt.Coronavirus kan muziekvirus niet stoppen

Door de COVID-19 crisis werd het Jubileumconcert van de Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia Hoeselt (125 jaar) op 29 maart verplaatst naar een nog te bepalen 
latere datum. Ook het concert op 2 mei met Els De Schepper werd geannuleerd. 
En helaas kunnen ook de wekelijkse repetities in ons lokaal voorlopig niet doorgaan.

Maar we bleven niet stilzitten. Ook wij hebben de kans gekregen om in deze moei-
lijke tijden diegenen die aan het werk zijn in de zorg of buitenshuis een muzikaal 
steuntje in de rug te geven. Dankzij een compositie van Steven Verhelst en Martin 
Schippers hebben onze leden hun partituur vanuit hun kot ingespeeld en gefilmd. 
Elk clipje is vervolgens gemonteerd en gepost op Facebook. 
Het filmpje is terug te vinden op de Facebook pagina van de harmoniehoeselt.

Meer informatie over het initiatief van de componisten is te vinden op deze website: 
www.musicdoesntstop.com

We blijven muziek maken! Kom zeker naar ons eerstvolgende concert zodra we deze 
crisis achter ons hebben gelaten! 
#songforhealth #musicdoesntstop #blijfinuwkot #covid19 #harmoniehoeselt

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt

Emiel en Arthur hebben ook aan de 
andere buren en de verpleging (rust-
huis Bormanshof) gedacht.
Er werden lekkere koekjes gebakken 
en bij hun in de brievenbus gestopt 
met een leuke boodschap.
Familie Vanderhoydonk

Saskia is top!
Bij deze wil ik een grote dankjewel overbrengen aan mijn vrien-
din Saskia Ulenaers omdat ze, net zoals ik, in de zorg staat en 
elke dag het beste van zichzelf geeft.

Met wisselende, lange uren en een 3-jarige in huis is het niet 
evident om nog goedlachs thuis te komen. Toch lukt haar dat. 
Dank je wel!

Niels Poelmans
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Ovidias steekt de bewoners en het personeel van enkele rusthuizen in de buurt let-
terlijk een hartje onder de riem. Onze melkchocolade praliné hartjes zullen in deze 
Coronatijden wat moed en zoets geven aan bewoners en personeel van o.a. St-Jozef, 
Ter Hulst, Bormans, Demerhof en Beversthuis. De pralines werden vergezeld van een 
bemoedigend tekstje en de handtekeningen van alle medewerkers. 

Omdat deze hartverwarmende actie zeer enthousiast onthaald wordt, willen we nog 
meer hartjes uitdelen. Daarom hebben we een oproep gedaan bij ons OvidiasTeam, 
onze Foodheroes, met de vraag in welk rusthuis of zorgoord ze graag nog wat van onze 
hartjespralines willen leveren.

Benieuwd waar? Volg ons op facebook ‘Ovidias official’

Rijkhoven groet 
Hoeselt
Heel veel groetjes vanuit Rijkhoven 
aan Oma en Opa!
(Marcel Vanspauwen en Mia 
Massoels)
Van Lien en Matte

Het mooie Hoeseltse 
groen
Door Robin Martens 

Wat kan een mens in deze tijden doen
Genieten van het mooie Hoeseltse groen 
Plekjes om van te dromen 
En waar je in stilte tot rust kan komen 

Ga door het leven met een lach 
En geniet van elke dag
Vergeet je stress en zorgen 
Leef vandaag en denk niet aan morgen 

99 jaar!
We zouden via deze weg (klein) moeke 
een dikke proficiat willen wensen want 
ze wordt op 29 april 99 jaar!

Ria, Rob, Liesje, Rudi, Katrien, Wim, 
Liesbet, Dries, Giel, Kaat, Gijs, Daan, 
Tuur, Robbe en Fien . 

3 keer pech voor Tuur Cuypers
Onze toffe buurjongen Tuur keek er zo naar uit om op zeeklassen te gaan.
De coronamaatregelen waren echter niet mis te verstaan.
Dan maar uitkijken naar een feestje voor zijn 12 jaar.
Maar corona was nog niet klaar.
Dan maar in mei veel plezier maken
Maar ook zijn vormsel en bijhorend feestje moet hij nu staken.
Tuur, echt stom dat het nu allemaal even niet kan
Maar voor ons blijf je een SUPER-buurman!
Yves en Veerle

Dag bomma en bompa, 
Ik hoop dat ik snel terug op bezoek 
kan komen! 
Groetjes en dikke kus van Nona 

We willen met de achterkleinkinderen 
de groeten doen aan Jean Peters. Hij 
is 93 jaar en woont nog alleen in St. 
Huibrechts Hern. 
Hij trekt  goed zelf zijn plan, maar het 
alleen zijn begint nu toch wel lang te 
duren, daarmee... dikke knuffels van 
Sebastiaan, Jorre, Hannah en Lander. 

Marthe maakte zelf een beer om 
aan het raam te plaatsen volgens de 
werkwijze die haar juf van de tekenles 
op facebook postte. Ze versierde ook 
het raam met spreuken.
Anneleen Durant

De kinderen die in de Gemeentelijke 
Basisschool opgevangen worden, to-
nen hun respect voor de zorgverleners 
die in deze moeilijke omstandigheden 
moeten werken.
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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.

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/03/2020 Julia MESOTTEN 6/10/1934

3/03/2020 Gertrude PAQUAY 7/10/1926

4/03/2020 Jozef THIJS 18/04/1938

6/03/2020 Hermine VERJANS 25/10/1960

6/03/2020 Florence THEWISSEN 18/08/1934

13/03/2020 Maddy WILLEMS 23/04/1961

16/03/2020 Nikolaas NOBEN 17/11/1934

18/03/2020 Joanna VANDORMAEL 21/11/1920

18/03/2020 Marie FOLLONG 10/08/1946

19/03/2020 Ronny BROUX 25/10/1972

20/03/2020 Agatha VAN ROOY 2/07/1928

21/03/2020 Maria THIELEN 17/01/1945

23/03/2020 Maria THOELEN 30/06/1924

23/03/2020 Victoire LENAERS 31/07/1925

29/03/2020 Josephine FASTRÉ 13/04/1931

29/03/2020 Brigitte STEEGMANS 19/02/1975

30/03/2020 Stefan REYNDERS 5/02/1961

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: vrijdag 1 mei - Feest v/d arbeid / donderdag 21 mei - O.H. Hemelvaart / vrijdag 22 mei - brugdag 
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.

Gemeentelijk recyclagepark terug geopend  
onder strikte voorwaarden

 

Sinds woensdag 8 april is ons recyclagepark terug geopend 
maar enkel op afspraak en onder strikte voorwaarden.

  Toegang enkel voor inwoners van Hoeselt en op vertoon 
van identiteitskaart;

  Maken van een afspraak is vereist. Online via de website 
van Hoeselt of telefonisch tijdens de kantooruren via 089 
30 92 40 of 089 51 03 10; 

  Afspraken kunnen tot 24 uur op voorhand worden vast-
gelegd; 

  Slechts 1 bezoek per 14 dagen per gezin; 
  Slechts 1 persoon per wagen. Enkel als je echt hulp nodig 

heeft, mag je een extra gezinslid meebrengen. De park-
wachter mag niet assisteren bij het uitladen; 

  Volgende fracties kunnen voorlopig niet aangeboden 
worden in het recyclagepark:  PMD, glas, kleding, papier/
karton, vuilniszakken en asbest. Huisvuil (vuilniszak), 
PMD (blauwe zak) en papier/karton kunnen met de op-
haalrondes van Limburg.net op vrijdag worden meegege-

ven. Hou dus zeker je afvalkalender goed in het oog! Stel 
het verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis;

  Hou voldoende afstand (1,5 meter) van de parkwachters 
en andere bezoekers; 

  Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen zitten; 
  Enkel betaling via bancontact mogelijk, geen cash; 
  Instructies van de parkwachters dienen strikt opgevolgd 

te worden; 
  De politie zal streng toezicht houden op het volgen van 

deze instructies.
 
Je kan een afspraak maken om een bezoek te brengen aan 
het recyclagepark via de website van de gemeente Hoeselt: 
https://gemeente-hoeselt.reservio.com. 
Je dient hierbij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en 
in het vak ‘opmerking’ jouw nummerplaat op te geven. Ui-
teraard kan je ook telefonisch een afspraak maken tijdens 
de kantooruren op volgende nummers: 089 30 92 40 of  
089 51 03 10. 
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Door de Coronamaatregelen moesten vele zaken de deuren 
sluiten. Onze horeca- en handelszaken blijven echter niet bij de 
pakken zitten. Hieronder vind je hun initiatieven om de klanten 
nog steeds zoveel mogelijk ten dienste te zijn: afhaalmaaltij-
den, leveringen aan huis,...
Je kan deze lijst ook vinden op de gemeentelijke website. Wil 
jij aan de lijst toegevoegd worden? Stuur dan een mailtje naar  
krista.vandersmissen@hoeselt.be.

FRITUUR RESTAURANT ANJO
 O.L.V.-Plein 14
  van woensdag tot zondag van 17u00 tot 21u00

 telefonisch op 089 41 42 33  
of via facebook ‘Frituur-Restaurant-Anjo’

 Elke week nieuwe promo’s voor afhaalgerechten.  
Enkel afhaal.

HET WERM FRITJE
 Tongersesteenweg 135
  van woensdag tot maandag van 11u30 tot 14u00 en 
van 16u00 tot 22u00. 

 012 21 71 87
 Enkel afhaal.

GITES
 Dorpsstraat 24
  van vrijdag tot en met zondag van 17u00 tot 21u00

 089 23 72 57
 Enkel afhaal.

RESTAURANT DE WEIJERS HOVEN
  Melleveldstraat 4
  vrijdag, zaterdag & zondag op afspraak

 089 50 28 47 | info@deweijershoven.be 
www.deweijershoven.be

 enkel afhaalmenu: 3 gerechten + 2 amuses

FRITUUR MAURICE
 Tongersesteenweg 25
  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
van 11u00 tot 14u00 & van 17u00 tot 21u00 
woensdag, zaterdag en zondag: van 17u00 tot 21u00

 089 41 19 41
 Betaling via Payconic gewenst.  

Afhaal of gratis levering binnen Hoeselt
 

TRAITEUR MAS
 Sint-Hubertusstraat 66
  van woensdag tot vrijdag: van 08u00 tot 18u00 
op zaterdag: van 08u00 tot 17u00 
op zondag: van 08u00 tot 13u00

 0498 65 75 17 of 0473 35 16 91 | www.traiteurmas.be 
www.facebook.com/traiteurmas

 de zaak blijft open zoals voorheen, dus ter plaatse 
bestellen is nog steeds mogelijk. Afhaal en levering

B&B DE BLOESEM
 Herenstraat 10
  Dagelijks

 0475 58 19 90 of 0477 27 47 34 
hallo@bb-debloesem.be

 levering van ontbijtmanden in Hoeselt  
en omliggende gemeenten

DE VERWENNERIJ
 Hernerweg 147
  Dagelijks

 0477 89 44 35 | deverwennerijhoeselt@gmail.com 
facebook ‘deverwennerijhoeselt’

 leveren van ontbijtmanden alle dagen  
tussen 7u30 en 9u30. 
Assortiment te bekijken via www.deverwennerij.be

ELEKTRO HAUBEN
 Bilzersteenweg 44B bus 1
  van maandag t.e.m. zaterdag van 9u00 tot 18u00

 www.elektrohauben.be | 0496 28 69 20 |  
info@elektrohauben.be

 er wordt aan huis geleverd

SPAR EXPRESS THEWISSEN
 Europalaan 15
  van dinsdag tot vrijdag: van 08u30 tot 12u30 &  
van 13u30 tot 18u00 
op zaterdag: van 08u30 tot 18u00 
op zondag: van 08u30 tot 12u00

 089 41 29 50 | spar.thewissen@telenet.be  
 er wordt ook gratis aan huis geleverd, behalve op 

maandag. 
De bestelling dient liefst 1 dag op voorhand te worden 
doorgegeven.

Lekker lokaal eten en shoppen in coronatijden


