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VOORWOORD

Werner RASKIN
Burgemeester
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18u00 tot 19u00  
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet v/d burgemeester, 1ste verd.

Bert VERTESSEN
Schepen Openbare werken & 
Leefmilieu 
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd 
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste inwoner van Hoeselt

Binnen enkele weken begint de zomer. De periode bij uit-
stek voor veel sociale contacten, reizen, festivals, buurt-
feesten, het EK voetbal… Corona heeft helaas een nieuwe 
realiteit gecreëerd. Ineens hebben we ernstig op onze vrij-
heid ingeboet. Vrijheid, wat mij betreft naast een goede ge-
zondheid het belangrijkste goed. Ik hoop dan ook dat de po-
sitieve evolutie van de dalende trend in ziekenhuisopnames 
en overlijdens aanhoudt en dat we terug naar ons normale 
leven kunnen. 

Gelukkig is er ook positief nieuws te rapen in deze tijden. 
Zo kon ik onlangs het huurcontract met de Chiromeisjes 
van Hoeselt centrum ter goedkeuring voorleggen aan de 
gemeenteraad. Ik maak er geen geheim van dat de jeugd-
verenigingen in Hoeselt me nauw aan het hart liggen en ben 
dan ook bijzonder trots dat na de Chirojongens en –meisjes 
van Hern nu ook de meisjes in het centrum voorzien zijn van 
kwalitatieve huisvesting. Daarbovenop komt ook nog eens 
dat de academie voor beeldende kunst haar intrek kan ne-
men in dit gebouw. Ook zullen andere verenigingen gebruik 
kunnen maken van de benedenverdieping van het mooie 
gebouw. Ik wil via deze weg uitdrukkelijk alle partijen bedan-
ken voor hun constructieve houding in dit dossier. Aan de 
Chiro wens ik alvast veel speelplezier met de jeugdvereni-
ging van zodra het weer toegelaten is.

De omgevingswerken aan de zaal in Hern schieten inmid-
dels ook goed op. Hern heeft voortaan een mooie ont-
moetingsplaats en functionele parking erbij. In de komende 

maanden wordt de zaal van nieuwe 
ramen voorzien en zullen de elek-
triciteits- en sanitairwerken ge-
pland worden. Verder zal ook het 
dak nog vervangen worden en dient 
er nog een dossier opgestart te 
worden voor de binnenafwerking 
van het gebouw. 

Een nieuw project dat van start 
gaat is de opmaak van een ker-
kenbeleidsplan. Onze gemeente telt maar liefst 7 kerken, 
waarvan er momenteel drie gebruikt worden voor liturgie en 
ééntje een nevenbestemming kreeg als bibliotheek. Met het 
kerkenbeleidsplan willen we middels een participatietraject 
met de plaatselijke betrokkenen en belangrijke stakeholders 
op zoek gaan naar toekomstige invullingen met een duur-
zame en maatschappelijke meerwaarde voor de kerken van 
Schalkhoven, Hern en Werm. Ik besef dat dit een gevoelig 
thema is en verkies daarom ook een aanpak waarbij iedereen 
zijn ideeën kan geven en kan meedenken aan de toekomst 
voor deze beeldbepalende gebouwen in onze dorpskernen. 
Een nieuwe uitdaging.

Ik besluit graag met u een gezonde en gezellige warme zo-
mer te wensen. 
Hou u goed en hopelijk tot snel ergens in onze mooie ge-
meente!

Yves Croux
Schepen van jeugd, omgeving en kerkfabrieken

Alle vermelde activiteiten in dit magazine zijn onder voorbehoud van 
de geldende maatregelen in de strijd tegen COVID-19.

Houd steeds de websites en facebookpagina’s van de desbetreffende 
organisatoren in de gaten voor de meest recente updates!
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Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd 
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

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

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

Inzameling asbest 
en roofing op 
dinsdag 4 augustus
Wie asbesthoudend bouw- en 
sloopafval of roofing heeft, kan 
hiermee terecht op het gemeen-
telijk recyclagepark op dinsdag 4 
augustus tussen 16.00 en 19.00 
uur.
Die namiddag worden enkel deze 
afvalfracties aanvaard!

Nog compost voor 
de tuin nodig? 
Door de genomen maatregelen 
was het de voorbije weken niet 
mogelijk om gratis compost af te 
halen. Vanaf maandag 18 mei kan 
dit terug zolang de voorraad strekt. 

Waar?             
technische dienst, Winterbeek-
straat 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

Voorwaarden?
- vooraf aanbellen aan de poort bij 

de technische dienst en wachten 
tot iemand komt

- enkel voor particulieren (kleine 
hoeveelheden)

- zelf opscheppen met eigen 
schop

Belangrijk om te weten is dat je NIET moet inloggen om een afspraak te maken.
Het is terug toegelaten om meer dan één keer per 14 dagen het recyclagepark te 
bezoeken.

Stap 1. 
Ga naar de website www.hoeselt.be 
Klik op ‘Recyclagepark’

Stap 2. 
Pagina Afval- en recyclagepark
Klik in het kader op ‘Reservering aanmaken’
 
Stap 3. 
Reservatiepagina
Hier vind je de nodige info over jouw recyclageparkbezoek. Gelieve deze aandach-
tig te lezen.
Je kan op verschillende manieren toegang krijgen tot de agenda van het recycla-
gepark:

- Of je klikt onder ‘Diensten’ op één 
van beide alinea’s

- Of je klikt opnieuw op ‘Reservering 
aanmaken’ onder het logo van 
Hoeselt. Hierna krijg je ook beide 
alinea’s te zien. Klik op één van 
beide alinea’s.

Stap 4. 
Kies een datum en uur
Klik op een dag en een uur dat jou het best past en geef vervolgens je naam,  
e-mailadres, telefoonnummer én nummerplaat (bij rubriek Opmerking) in.
 
Stap 5. 
Bevestiging reservering
Nadat je alle gegevens hebt ingevuld, moet je jouw afspraak nog bevestigen door 
op de ‘knop’           te klikken. Je zal vervolgens een ontvangstbevesti-
ging in je mailbox ontvangen.

Tot binnenkort!

Recyclagepark: Een online afspraak maken 
in 5 eenvoudige stappen 
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Di 08-09-20
Guy Swinnen | Origin Tour 2020 | 60 jaar | Tapijtconcert

Za 12-09-20
Walter Baele | Best of Baele | Comedy

Vr 02-10-20
Bert Blommen en Ben Segers | De platenkast van Bert en Ben | Tapijtconcert

Do 15-10-20
Sabien Tiels | 25 | Tapijtconcert

Do 22-10-20
Raymond van het Groenewoud | Glorieuze bevrijding | Concert

Do 29-10-20
Rob Vliegen (Fly uit Kamp Waes) | Lezing over  motivatie en veerkracht

Vr 06-11-20
Along comes Mary | Op 45 toeren | Tapijtconcert

Do 26-11-20
Lectrr | De (kritische) stem van een cartoonist | Lezing

Do 17-12-20
Mama’s Jasje | De jaren van verstand | Concert

Di 22-12-20
Willy Sommers | Sommers of ’69 | Concert

Di 19-01-21
Martine Prenen | De gezonde vrouw

Do 21-01-21
Els de Schepper | Ziet ze vliegen

Zo 24-01-21
Muziektheater De Kolonie | Muziekmekaniek | Familievoorstelling

Do 11-02-21
Rudi Vranckx | Oorlogen en problemen van onze tijd | Lezing

Za 13-02-21
Gene Thomas | Omsingeld | Concert

Zo 14-03-21
Ellen Smets Theater | Vreemde vogel | Familievoorstelling

Do 18-03-21
Henk Rijckaert | Influencer | Comedy

Do 25-03-21
Sven Pichal | Consumeert | Lezing

Vr 09-04-21
Jens Dendoncker | Voor Dendoncker thuis | Comedy

Vr 30-04-21
EUROvizie | Chelsy, Andrea Croonenberghs & Geena Lisa & live band

Do 06-05-21
Herman Boel | Waarom mensen in mythes geloven | Lezing

Vr 28-05-21
Amelie Albrecht | Zwaar leven | Comedy

Reserveren van tickets is mogelijk vanaf 17 augustus 2020
Alle voorstellingen zijn onder voorbehoud  
van de geldende Coronamaatregelen.

gcterkommen@hoeselt.be
www.hoeselt.be | 089 30 92 10

Enkele voorstellingen 
van het huidige 
cultuurseizoen zijn 
verplaatst naar het 
volgende seizoen. Je 
ziet de nieuwe data in 
deze kalender.

Het optreden van de 
VRT Bigband werd 
geannuleerd. Het 
optreden van Jan Jaap 
van der Wal wordt 
verplaatst naar het 
seizoen 2021-2022.



Di 08-09-20
Guy Swinnen | Origin Tour 2020 | 60 jaar | Tapijtconcert

Za 12-09-20
Walter Baele | Best of Baele | Comedy

Vr 02-10-20
Bert Blommen en Ben Segers | De platenkast van Bert en Ben | Tapijtconcert

Do 15-10-20
Sabien Tiels | 25 | Tapijtconcert

Do 22-10-20
Raymond van het Groenewoud | Glorieuze bevrijding | Concert

Do 29-10-20
Rob Vliegen (Fly uit Kamp Waes) | Lezing over  motivatie en veerkracht

Vr 06-11-20
Along comes Mary | Op 45 toeren | Tapijtconcert

Do 26-11-20
Lectrr | De (kritische) stem van een cartoonist | Lezing

Do 17-12-20
Mama’s Jasje | De jaren van verstand | Concert

Di 22-12-20
Willy Sommers | Sommers of ’69 | Concert

Di 19-01-21
Martine Prenen | De gezonde vrouw

Do 21-01-21
Els de Schepper | Ziet ze vliegen

Zo 24-01-21
Muziektheater De Kolonie | Muziekmekaniek | Familievoorstelling

Do 11-02-21
Rudi Vranckx | Oorlogen en problemen van onze tijd | Lezing

Za 13-02-21
Gene Thomas | Omsingeld | Concert

Zo 14-03-21
Ellen Smets Theater | Vreemde vogel | Familievoorstelling

Do 18-03-21
Henk Rijckaert | Influencer | Comedy

Do 25-03-21
Sven Pichal | Consumeert | Lezing

Vr 09-04-21
Jens Dendoncker | Voor Dendoncker thuis | Comedy

Vr 30-04-21
EUROvizie | Chelsy, Andrea Croonenberghs & Geena Lisa & live band

Do 06-05-21
Herman Boel | Waarom mensen in mythes geloven | Lezing

Vr 28-05-21
Amelie Albrecht | Zwaar leven | Comedy

Van 18 mei tot 14 juni kan je de bibliotheekmaterialen inleve-
ren in de inkomhal van de bibliotheek
• Kijk thuis de materialen na (bevatten alle materialen hun bij-

lage, zitten alle én de juiste dvd's in de goede box, enz.)
• Volg de aanwijzingen naar de boekenkar in de inkomhal.
• Plaats (enkel) de bibliotheekmaterialen op de boekenkar (geen 

zakjes).
• Na enkele dagen worden de materialen ingeleverd. Pas na in-

levering door de bibliotheekmedewerker staat het ontleende 
materiaal niet langer op de bib-ID kaart.

• Zonder bericht van ons is alles in orde. 

Vanaf 1 juni is de opstart voor specifieke doelgroepen op af-
spraak 
Samenwerkingspartners en specifieke doelgroepen krijgen bin-
nenkort een aparte briefing. Een persoon of organisatie die in 
aanmerking komt voor een doelgroep kan vrijblijvend een mail 
sturen naar bibliotheek@hoeselt.be.

Vanaf 15 juni starten we de reguliere werking
De bib treft de nodige maatregelen om zo haar werking in de 
meest veilige omstandigheden te laten verlopen.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing:
• Ontsmet je handen aan de inkomhal van de bibliotheek.
• Hou binnen en buiten de bibliotheek 1,5 meter afstand.
• Tegelijkertijd kunnen er maximum 10 personen (5 per verdie-

ping) aanwezig zijn in de bib. 
• Kom de eerste dagen zoveel mogelijk individueel. Maak er voor 

één keer geen gezinsuitstap van.
• Kies efficiënt; zoek vooraf thuis via https://hoeselt.bibliotheek.

be/ waar het boek staat in de bibliotheek. (Hou wel rekening 
dat de materialen 3 tot 5 dagen na terugkomst niet in het rek 
staan, maar wel als aanwezig staan in de publiekscatalogus).

• Reservatie van materialen (aan- of afwezig) is mogelijk. De 
reservatiekosten zijn 1 euro per materiaal.

• Volg de aanwijzingen in de bibliotheek.
• Op de gelijkvloers worden de materialen uitgeleend en in-

geleverd. 
• Informatie in de bibliotheek is mogelijk via het netwerk 

hoeselt-bezoeker (paswoord : welkominhoeselt) of is ver-
krijgbaar op de 1ste verdieping.

• Was als je thuiskomt steeds je handen!

Het digitaal aanbod via mijn bib-ID blijft vrij verkrijgbaar.
Voor materialen waarvan de inleverdatum al overschreden 
werd, zal het telaatgeld pas verder oplopen vanaf 1 juli.
Een aantal mails van de bib worden automatisch verstuurd. 
Mogelijk ontvang je gedurende de volgende weken toch een 
mail (inleverattenderingen, herinneringen, verlengen lidgeld, 
...). Die mag je uitzonderlijk negeren.

Heb  je nog vragen?
De bib blijft bereikbaar via mail: bibliotheek@hoeselt.be.
Check de facebookpagina van bibliotheek Hoeselt. Hier 
word je snel op de hoogte gebracht van het laatste nieuws 
en krijg je leuke tips.

Al de veiligheidsrichtlijnen zijn van toepassing binnen en bui-
ten de bibliotheek.
Tot binnenkort en zorg goed voor elkaar en voor jezelf!

Heropstart Bibliotheek
Vanaf 18 mei wordt de bibliotheekwerking geleidelijk aan hervat  

tijdens de reguliere openingsuren

VERGEET ZEKER NIET LANGS TE KOMEN 
TUSSEN 15 JUNI EN 18 JULI  

OM DE VAKANTIEVOORRAAD  
TE KOMEN KIEZEN.
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Water is een kostbaar goed dat te waardevol is om te verspil-
len. Daarom ga je er best spaarzaam mee om, elke dag van het 
jaar. Niet enkel tijdens een hittegolf, maar ook in de herfst en 
de winter. Er zijn heel wat manieren om het hele jaar door wa-
terverspilling tegen te gaan. Vooral bij het gebruik van toilet, 
douche en wasmachine valt er heel wat te winnen, want dat 
zijn de grootste verbruiksposten in huis.  

  Meer tips vind je op  
www.vmm.be/waterbesparing.

Spaarzaam met water: elke druppel telt

Je eerste stapjes zetten is heel ge-
denkwaardig voor je ouders! Maar als 
je die stapjes naar het eerste leerjaar 
zet, is dat heel bijzonder! Je voelt je zo 
klein, maar eigenlijk maak je heroïsche 
stappen. 

Via ‘Op-Stap’ wil Opvoedingswinkel 
Zuid-Limburg en Bibliotheek Hoeselt 
kinderen met (groot)ouders voor-
bereiden om de grote stap naar het 
eerste leerjaar vlot te laten verlopen. 
Tijdens deze actieve namiddag wis-
selen we tussen 13.30 en 15.30 uur 
infomomentjes af met toffe spelletjes 
en opdrachten. Afsluiten doen we met 
een lekkere versnapering.
Na deze interactieve namiddag in bib 
Hoeselt op woensdag 26 augustus 

mag 1 september snel komen!

Deelname is gratis maar inschrijven is 
verplicht via huisvanhetkind@bilzen.be
Doelgroep : kinderen die naar het 1ste 
leerjaar gaan met (groot)ouder(s)
Max. deelnemers: 15 volwassenen, ver-
gezeld van 1 of 2 kinderen

OPGELET!  Omdat er nog onduide-
lijkheid is over de coronamaatregelen 
in deze periode, zijn we nog niet zeker 
of deze workshop kan doorgaan en in 
welke vorm. We raden dan ook aan om 
de facebookpagina/website van biblio-
theek Hoeselt en Opvoedingswinkel 
Zuid-Limburg te raadplegen voor de 
meest up-to-date informatie.

‘Op-stap’ naar het eerste leerjaar

Steel de show op het podium van de nieuwe MusicalStage 
van Planktom… 
Tijdens deze stage zing, acteer en dans jij op de tofste mu-
sicals allertijden. De laatste dag trek je de leukste kostuums 
aan en neem je het publiek mee naar de wondere wereld van 
de musical!
Schrijf je snel in op www.musicalstage.be, want het aantal 
plaatsen is beperkt!

De MusicalStage komt tot stand in samenwerking met GC Ter 
Kommen.
Locatie: GC Ter Kommen,  Europalaan 2 
Doelgroep: 7 tot 15-jarigen
Datum:   maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 augustus  
 van 10.00 tot 16.00 uur  
 (laatste dag tot 18.00 uur)  
Toonmoment: Laatste dag om 17.30u  
 (tijdsduur: ongeveer een half uur)
Inbegrepen: Lessen, toonmoment, verzekering, drankjes
Kostprijs:   150 euro (Bij meerdere inschrijvingen per  
 gezin ontvang je een korting van 15 euro  
 per bijkomend kind)
Info en inschrijvingen:   
 www.musicalstage.be   -   Planktom

Indien de stage ten gevolge van de coronacrisis niet kan plaatsvinden, 
garandeert Planktom een volledige terugbetaling van je inschrijvingsgeld.

Musical highlights: wordt een echte musicalster

5 tips die een verschil maken
• Neem eerder een (korte) douche dan een bad.
• Zorg voor een slimme toiletspoeling.
• Was met een volle machine.
• Beter één grote dan meerdere kleine afwasjes.
• Laat water bij het tandenpoetsen niet onnodig lopen.
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Chris is 22 jaar en werkt op een landbouwschool. Hij kwam als 2-jarig knaapje 
in het gezin van Gisele, Luc en hun 2 dochters (toen 4 en 6 jaar oud) wonen. Hij 
voelt zich er intussen al 20 jaar thuis. En dat zie je. Zijn pleegzus legt hem duide-
lijk uit wat er van hem verwacht wordt. Chris houdt van structuur en duidelijkheid. 

Alleen wonen lukt niet
Chris is niet het enige pleegkind dat in het gezin kwam wonen. De afgelo-
pen jaren vonden meerdere kinderen hier een ‘tijdelijke’ thuis. Pleegzorg is dus 
een heel normale zaak voor hen. Andere pleegkinderen helpen die het moeilijk 
hebben, en gezinnen ondersteunen die even tijd nodig hebben om hun leven 
terug op de rails te krijgen, het voelt heel natuurlijk. Ook al is het niet altijd 
evident.

Chris heeft een mentale beperking. Alleen wonen is voor hem dus geen optie. 
Daarom woont hij ook op volwassen leeftijd nog steeds bij zijn pleeggezin, als 
‘pleeggast’. Hij werkt overdag op de landbouwschool, waar hij zijn vaste taken 
zoals o.a. de dieren verzorgen met veel toewijding doet. 

Grote dierenvriend
“We hebben zelf twee honden: Shiva en Rojas. Vooral Rojas, een Grey-

hound, is mijn grote vriend. Het is een Spaanse rescue hond, die we 
uit het asiel hebben gehaald”, vertelt Chris. 

Elke zaterdag speelt Chris badminton. Maar hij geniet nog het 
meest van zijn weekendwerk bij de boer. Daar helpt hij met het 
schoonmaken van dierenhokken, de dieren voeren en water 
geven. “Dat is eigenlijk mijn hobby”, geeft Chris toe, “ik ver-
zorg zelfs de slangen.”

Ondersteuning door Pleegzorg Limburg
Chris is pleeggast. Dat wil zeggen dat hij en zijn pleeggezin 
ondersteund worden door Pleegzorg Limburg. Want deze 
organisatie is er niet alleen voor kinderen die voor korte of 
lange tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Ook volwas-
senen (+18 jaar) met een beperking die gezinsondersteuning 
nodig hebben krijgen hulp op allerlei vlakken. Zo komt er re-
gelmatig een vaste begeleider langs bij hen thuis en ontvan-
gen ze ook financiële steun. 

Gezocht: pleeggezinnen voor personen met een beperking 
Chris voelt zich helemaal thuis bij zijn pleeggezin. Maar heel 
wat andere volwassenen met een fysieke of psychische be-
perking zoeken nog een warm gezin dat hen de nodige struc-

tuur, hulp en huiselijkheid kan bieden. Dat kan op verschillen-
de manieren: voltijds, enkele dagen in de week of af en toe een 
weekend of in de vakantie. 

Is dit engagement iets voor jou? Of zorg jij al voor een volwas-
sene met een beperking en wil je weten of je in aanmerking 
komt voor de steun van Pleegzorg Limburg? Neem dan con-
tact op via 089 84 07 60 of info@pleegzorglimburg.be

 www.pleeggasten.be

“Ik voel me hier helemaal thuis” 
een pleeggast aan het woord
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Verouderd

De werken zijn nodig, zo blijkt. “De zaal 
was verouderd”, vervolgt de schepen. 
“De toiletten hadden hun tijd gehad. 
Met de smalle doorgangen en de ni-
veauverschillen stelde de toeganke-
lijkheid een probleem. De keuken was 
gedateerd. De elektrische leidingen 
voldeden niet meer aan de huidige nor-
men. De centrale verwarming was uit 
de tijd. De vloer in de zaal was aan ver-
vanging toe. Tegels kwamen los. Er zat 
vocht in de muren. Kortom, er drong 
zich een grondige facelift op”, aldus nog 
Yves Croux. 

Hedendaags

Voor het ontwerp en de inrichting 
van de zaal heeft de gemeente ar-
chitecte Elke Mouha onder de arm 
genomen. De buitenkant en het in-
terieur van de zaal krijgen een nieuwe 
look & feel. “We frissen de zaal te-
rug op”, vertelt ze. “We behouden 
het authentieke gedeelte van het ge-
bouw als knipoog naar het verleden, 

‘Een nieuwe zaal met een knipoog naar het verleden’

Gemeente stript en renoveert  
Sint-Hubertuszaal in Hern

Zaal Sint-Hubertus in Hern krijgt een tweede leven. Momenteel zijn in opdracht en 
voor rekening van de gemeente werken bezig om de zaal grondig te strippen en te 
renoveren. Hij krijgt een nieuwe en aangepaste invulling. De omgeving wordt een 
groene oase met een plein dat uitnodigt om samen te komen en even te chillen op 
een bank of met het gezin gezellig te picknicken. “Hern krijgt straks een nieuwe zaal 
met een knipoog naar het verleden”, laat de schepen van ruimtelijke ordening Yves 
Croux weten. 
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de overige delen krijgen een meer heden-
daagse uitstraling waarvan het materiaalgebruik 
werd afgestemd op het nieuwe schoolgebouw.  
De zaal kan met een verplaatsbare wand in twee 
delen verdeeld worden die eventueel gelijktijdig 
gebruikt kunnen worden maar door het toepas-
sen van een mobiele wand kan de zaal ook afge-
stemd worden op de activiteit en de noden van 
de huurder. Het buffet zat in het verleden wat 
verstoken. Nu krijgt de toog een prominente 
plaats in het geheel met overzicht over het volle-
dige zaalgebeuren. Om tegemoet te komen aan 
de (multi)functionaliteit van de zaal werden het 
sanitair blok en de keuken verwisseld. Deze zijn 
dan ook compleet nieuw. Er komt een nieuw dak. 
Nieuwe ramen met dubbel glas worden gesto-
ken. Met andere woorden: de zaal wordt volle-
dig aangepast aan de huidige noden en opgefrist 
tot een functionele, sfeervolle zaal die ook naar 
brandveiligheid en toegankelijkheid conform is 
aan de regelgeving.”

Een dorpsplein

Een extra blikvanger is de groene omgeving. 
“Hern heeft nooit een dorpsplein gehad”, getuig 
Yves Croux. “Wel, dat plein komt er nu! En het zal 
bij de 400 vierkante meter groot zijn. Centraal 
planten we een boom. Verder voorzien we stuk-
ken met siergras, struiken en hagen. We plaatsen 
zitbanken. We installeren een picknickbank. De 
zaal nodigt zowel binnen als buiten uit om elkaar 
te treffen. We leggen een centrale parking aan 
voor 34 auto’s.” 

Xavier Lenaers
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#BLIJFSPORTEN:  
Gezond sporten en corona
Praktische richtlijnen voor veilig bewegen, trainen en sporten  
tijdens de coronaperiode

1. Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw dan heel langzaam op;
2. Beweeg, train of sport, maar kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk;
3. Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten;
4. Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon…);
5. Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen;
6. Sport met het aantal personen en op een manier zoals wordt voorgeschreven door de  

Nationale Veiligheidsraad.
7. Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet 

meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts 
hebt gehad. Na  bv. 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

Blijf dus bewegen en sporten, maar laat je niet verleiden om plots intensievere dingen 
te gaan doen.  Als je het volgens deze richtlijnen doet, zal het je weerstand ten goede 
komen en ben je weer wat beter gewapend tegen het Coronavirus.
 
Hou je gezond, blijf sporten!

Wie regelmatig beweegt, voelt zich beter en heeft een be-
tere gezondheid. Door het regelmatig bewegen
vaart het immuunsysteem er wel bij, niet onbelangrijk in deze 
bijzondere tijd.

Het laagdrempelig initiatief ‘ReActief’ wil mensen (terug) 
aan het bewegen krijgen. Personen die zich niet thuis voe-
len in de reguliere sportclub of fitnesszaak, personen die het 
huidig sportaanbod te flitsend vinden,  mensen die al jaren 
niet meer fysiek actief zijn, mensen die een revalidatie ach-
ter de rug hebben of mensen met een chronische ziekte/
beperking, zijn welkom. Ook mikt ReActief op mensen met 
suikerziekte, met long- of hartproblemen die gerevalideerd 
hebben in het ziekenhuis.

In deze uitzonderlijk corona-tijd willen we ook de personen 
die na een revalidatie van een covid-19 besmetting opnieuw 
willen gezond bewegen of hun conditie terug willen op peil 
brengen, welkom heten.  Als bemoediging ontvangen deze 
personen bij deelname GRATIS een 10-beurtenkaart. 

ReActief biedt de kans om driemaal per week de condi-
tie te verbeteren. Er zal gewerkt worden aan algemene 
uithouding, coördinatie, lenigheid en kracht. Ieder traint 
op zijn niveau en er wordt zeker niet geoordeeld over ie-
mands capaciteiten. Hoe plezant het blijft, moet men zelf 

komen ontdekken onder de deskundige begeleiding door 
An Stevens, doctor in de Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie met jarenlange ervaring binnen de hart- en 
longrevalidatie.

Vanaf het moment dat de maatregelen het opnieuw toela-
ten om samen sporten mag je 3 sessies per week meepikken 
maar je kan ook kiezen om 1 of 2x per week te komen. 

- maandag van 9.00 tot 10.00 uur in de sporthal Ter Kom-
men

- woensdag van 20.00 tot 21.00 uur in het zwembad Ter 
Kommen

- vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur in de sporthal Ter Kommen

Inschrijven:
- mailen naar reactief@hoeselt.be met vermelding van 

naam, voornaam en GSM nummer;
- de inschrijving is pas definitief door na ontvangst van een 

bevestiging, het inschrijvingsbedrag te storten;
- instappen kan elk moment van het jaar en de eerste ken-

nismaking les is gratis.

Info:
  sportdienst@hoeselt.be, tel 089 30 92 20  
of An Stevens GSM 0473 46 16 07

ReActief : verbeter je conditie,  
werk aan een betere gezondheid!
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Gezien de uitzonderlijke toestand wordt 
de 4e editie van de succesvolle Hoeselt 
Run omgevormd tot een vernieuwende 
“Virtual Run”. Aan deze virtuele Hoeselt 
Run kan je GRATIS deelnemen!

Recreatief lopen en/of wandelen en/
of fietsen.
Loop en/of wandel en/of fiets met het 
hele gezin tussen 21 en 28 juni één 
of meerdere afstanden van de Hoe-
selt Run (5 km – 10 km – 10 miles). 
Het vertrek en de aankomst zijn -zoals 
bij de traditionele Hoeselt Run- aan 
Sportcentrum Ter Kommen. Er wor-
den geen straten afgesloten maar de 
omlopen worden volledig bewegwij-
zerd. Bij aankomst (of nadien) kan je in 
café Den Hoeselèr voor slechts 3 euro 
de unieke herinneringsmedaille en iets 
lekkers in ontvangst nemen.

Competitief lopen
Indien je wenst deel te nemen aan de 
competitie is een STRAVA-account 
vereist. Je kan de STRAVA-app gra-

tis downloaden en eenvoudig een ac-
count aanmaken. Bij vertrek aan Ter 
Kommen moet je jouw hardloopsessie 
registeren via STRAVA (of via een an-
dere app die gekoppeld is aan Strava). 
Op STRAVA zijn de 3 afstanden van 
de Hoeselt Run een heus ‘segment’ die 
bij het lopen van het exacte parcours 
jouw deelname en jouw tijd automa-
tisch registreren.
Elke avond omstreeks 23u wordt een 
tussenstand voor de drie afstanden 
apart online geplaatst maar ook
een totaalklassement voor diegenen 
die tussen 21 en 28 juni de drie afstan-
den hebben gelopen.

Iedereen die deelneemt aan de com-
petitie maakt kans op een Polar spor-
thorloge (t.w.v. €429) of een heuse 
airco (t.w.v. €750)! Elke geregistreer-
de loop op één van de drie officiële 
segmenten is een extra kans op één 
van deze twee fantastische prijzen. 
Dus hoe vaker je loopt, hoe meer kans 
je maakt! De winnaar wordt live geko-

zen op onze Facebookpagina op zon-
dag 28 juni!

Als je op één of andere manier vals 
speelt, volgt uiteraard diskwalificatie!

Sporters beleven meer
Maak een keuze wanneer, welke 
afstand(en) en hoe dikwijls je deel-
neemt en beleef meer!
Maak een keuze of je recreatief of 
competitief deelneemt en beleef 
meer!
Speel het fair en blijf eerlijk!
Houd het veilig en volg de wegcode!
Respecteer steeds de -op dat moment 
geldende- corona voorschriften!
Je mag ook een mooie selfie om op 
locatie “hoeseltrun” in te checken op 
Instagram en Facebook!

Houd zeker de Facebookpagina www.
hoeseltrun.be in de gaten of contac-
teer de sportdienst (sportdienst@
hoeselt.be - tel 089 30 92 20) indien 
je meer info wenst.

Hoeselt Run goes virtual
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#samentegencorona

Bescherm elkaar

STERK AANGERADEN 
WANNEER JE GEEN 
AFSTAND KAN HOUDEN, 
ZOALS IN EEN WINKEL 
OF OP DE WERKVLOER.

BELANGRIJK! 
EEN MONDMASKER ALLEEN VOLSTAAT NIET!

VERPLICHT 
IN 
SECUNDAIRE
SCHOLEN.

Mondmasker klaar?

VERPLICHT OP 
HET OPENBAAR 
VERVOER, OOK 
AAN HALTES EN IN 
STATIONS.

HOU ZOVEEL 
MOGELIJK AFSTAND

ZIEK? 
BLIJF THUIS

1,5M

1,5M

WAS JE HANDEN 
REGELMATIG

HOEST/NIES IN 
JE ELLEBOOG

Als je een mondmasker draagt, 
bescherm jij andere mensen 
wanneer je onvoldoende afstand 
kan houden. 

Je beschermt dus niet jezelf 
tegen besmetting door anderen.

Dus: als op drukke plaatsen 
iedereen een mondmasker draagt, 
beschermen we elkaar.

WIL JE JE EIGEN 
MONDMASKER MAKEN?

Kijk dan op de 
officiële website 
www.maakjemondmasker.be

WWW.HOESELT.BE

HOE DRAAG IK 
EEN MONDMASKER 
OP EEN 
VEILIGE MANIER?

TIPS 
ROND HET 
GEBRUIK VAN JE 
MONDMASKER

Was je handen grondig met water 
en zeep vóór je het masker en de 

filterstof aanraakt.

Schuif de filterstof 
bovenaan tussen de twee delen 

van het masker.

WAS HET OP 60°

Je krijgt ook een stuk filterstof. 
Knip deze in lapjes die passen 

in je mondmasker.

WAS HET 
MONDMASKER 

MINSTENS 
ÉÉN KEER 
PER DAG

JE MONDMASKER 
EN FILTERS ZIJN 
HERBRUIKBAAR!

Dek je neus én mond af met het 
masker. Zorg dat het goed aansluit 

op je gezicht.

STEEK HET NIET IN DE 
MICROGOLFOVEN OF 

DIEPVRIEZER

Draag het masker alleen 
wanneer nodig.

Gebruik de linten om het masker 
op en af te zetten. Raak de 
binnen- en buitenkant zo 

weinig mogelijk aan.

Bewaar jouw masker proper en 
veilig én apart van dat van anderen.

Was je handen opnieuw 
na het afdoen van het masker. 

Raak het masker niet meer aan 
wanneer je het draagt. 

KOOK HET 5 MINUTEN 
IN EEN POT

OF
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Tijdens het Paasweekend zag Debbie 
Lenaerts tijdens een voormiddagwan-
deling, in de omgeving van de jeugd-
kapel in Hoeselt, een diertje langs de 
weg liggen.  Het beestje lag opgerold 
als een bolletje te rillen van de kou. 
Het was een babydasje dat vermoede-
lijk uit een hoger gelegen dassenburcht 
kwam. Vermoedelijk kon het dasje niet 
op eigen krachten terug naar de burcht 
en is het in slaap gevallen langs de weg. 
Gelukkig werd het diertje tijdig ge-
vonden. Samen met haar vader Béke 
belden ze het Natuurhulpcentrum van 

Oudsbergen die het kleine dasje kwa-
men ophalen. 

Het diertje werd  opgevangen in de 
‘jonge-diertjes-afdeling’ en was voor-
lopig het eerste dasje van het jaar.  In 
het begin verliep de voederbeurt een 
beetje moeizaam maar door de goede 
zorgen van de dierenverzorgers is de 
baby-das na drie weken gewoon ge-
raakt aan de namaak-dassenmelk en 
aangekomen in gewicht. Het kleine 

dasje zal nu snel de intensive care mo-
gen verlaten en in een buitenterrein 
geplaatst worden. Voorlopig heeft hij 
gezelschap van een jonge vos om sa-
men op te groeien en zich aan te pas-
sen aan elkaar.  In de natuur leven ze 
ook in elkaars buurt.  Als hij zelfstandig 
geworden is, zal hij terug op een veilige 
plaats in onze natuur uitgezet worden. 

Hoeselt heeft het ‘PERTERSCHAP 
VAN DE DAS’ in Limburg. Daarom 
doen wij al het nodige om de burchten 
in kaart te brengen en de populatie  op 
te volgen via de ‘dassenwerkgroep  van 
de provincie Limburg’.  Onregelmatig-
heden of info kan steeds doorgegeven 
worden aan de verantwoordelijke voor 
onze regio, Daniel Bogaerts.  Dit kan 
ook via onze milieudienst of Henri 
Vertessen.
Het gemeentebestuur dankt Debbie 
voor haar getoonde zorgzaamheid.

Debbie Lenaerts  
redt baby-das

Om ons kleine Hoeseltse dasje te helpen en het natuurhulpcentrum te 
steunen kan je voor 6 euro per jaar lid worden. Als lid krijg je dan 5 x per jaar  
een ledenmagazine. Wil je enkel steunen, vul dan als mededeling ‘steun das’ 

in. Het bedrag is vrijblijvend.
Het rekeningnummer van het NHC Oudsbergen is  

BE79 2350 4072 2733. 

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

1/04/20 Diana SUHERMAN 9/01/1953

2/04/20 Jean-Pierre LEGRAIN 29/11/1941

5/04/20 Maria SILLEN 13/09/1924

8/04/20 Marie MAURISSEN 27/06/1926

8/04/20 Florentina VERJANS 5/04/1934

10/04/20 Laura HULS 28/01/1939

12/04/20 Julienne LOWIE 1/04/1964

20/04/20 Hilde RENWA 14/06/1964

26/04/20 Mariette COLSON 23/03/1956

27/04/20 Josepha BOX 13/03/1929

28/04/20 Truda SLECHTEN 12/06/1938

28/04/20 Angelo CANU 21/05/1935

29/04/20 Annie PARTOENS 24/04/1947

30/04/20 Maria LENAERTS 21/08/1923

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

Zomertip

Toerist in eigen streek

Download de gratis app Beleef Hoeselt. De app gidst je langs 
de mooiste plekjes en toont je via de app korte filmpjes met 
historische verhalen. 
Een interactieve beleving zoals geen ander en zeker een 
meerwaarde tijdens je wandeling. 

Vergeet niet om ‘oortjes’ mee te nemen!

De start is op het einde parking van de parking van de kluis. 
De gebruiksaanwijzing vind je op het infobord met foto.

Sinds 1 mei 2020 heeft 
de dienst omgeving er een 
nieuwe collega bij. Annelies 
Pletsers, 38 jaar en woon-
achtig in Maaseik, vervult 
de betrekking van deskun-
dige Milieu. Zij heeft reeds 
enkele jaren ervaring in het 
domein milieu voor een ge-
meentebestuur. 

Sofie Greyn is 21 jaar en 
woonachtig in Hoeselt. 
Sedert 1 september 2019 
werkt Sofie als opvangbe-
geleidster, maar zij is nu 
kunnen doorgroeien naar 
een vaste betrekking. 

Op 30 april 2020 ging 
Marie-Elise Brulmans op 
pensioen. Zij was jarenlang 
een vertrouwd gezicht op 
de kinderopvang.

Met spijt in het hart nam zij 
afscheid van haar collega’s 
en de kinderen, bij wie zij 
zeer geliefd was. 

Marie-Elise, we willen je 
graag bedanken voor de 
jarenlange samenwerking, 
geniet nu maar volop van je 
welverdiend pensioen!

Nieuwe medewerkers Op pensioen

Heb jij de audiovisuele kluizenaarswandeling nog niet ontdekt?
Gebruik dan deze coronatijd misschien even om de kluis van Vrijhern  
én omstreken te beleven tijdens deze unieke wandeling in onze gemeente!
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OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Gemeentehuis 
Dorpsstraat 17

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.00 - 19.00 u 13.00 - 17.00 u

GC Ter Kommen 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.30 - 18.00 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Sportdienst & toerisme 
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u 13.30 - 16.30 u

Jeugddienst 
Europalaan 4

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u 14.00 - 16.30 u

Bibliotheek 
O.L.Vrouwplein 1 bus 1

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 16.00 - 19.00 u 13.00 - 16.00 u 16.00 - 19.00u

Technische dienst 
Winterbeekstraat 3

VM 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 12.00 u 8.00 - 14.00 u

NM 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u 12.30 - 16.30 u

Containerpark 
Goosstraat

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u

NM 12.30 - 16.15 u 16.30 - 19.30 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u 12.30 - 16.15 u

OCMW onthaalbalie 
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM

OCMW sociale dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak op afspraak

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u

NM op afspraak op afspraak

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 1 juni – Pinkstermaandag en dinsdag 21 juli – Nationale Feestdag.
De gemeentelijke diensten werken op afspraak en achter gesloten deuren.  

Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de gekende openingsuren.
Door de Coronacrisis is het onthaalpunt van de politie in de Dorpsstraat tijdelijk gesloten.

Het dienstencentrum van het OCMW is gesloten t.e.m. zondag 26 juli.
Een bezoek aan het recyclagepark kan enkel op afspraak. 

Zomeruurregeling in juli en augustus gesloten

Gemeentehuis Maandag 
Dinsdag t.e.m. vrijdag

13.00 tot 19.00 uur 
9.00 tot 12.00 uur

GC Ter Kommen Maandag t.e.m. vrijdag 9.00 tot 12.00 uur Ma 1 juli t.e.m. woe 31 juli

Sportdienst en Toerisme Maandag t.e.m. vrijdag 9.00 tot 12.00 uur Ma 1 juli t.e.m. woe 31 juli

Jeugddienst Gebruikelijke openingsuren

Bibliotheek Gebruikelijke openingsuren Zaterdag 11 juli en van 
ma 20 juli t.e.m. zo 2 augustus

Technische dienst Maandag t.e.m. vrijdag         6.40 tot 14.16 uur

Containerpark Gebruikelijke openingsuren

OCMW Gebruikelijke openingsuren

Woonloket Stebo Elke 2de en 4de woensdag van de maanden juli en augustus van 9.30 tot 11.30 uur
Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via ulla.mertens@stebo.be of 0489 41 91 32

Zomeruurregeling gemeentelijke diensten
Zoals jaarlijks hanteren we in de zomermaanden (juli en augustus) aangepaste openingsuren bij de gemeentelijke diensten:

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande  
vragen over premies en subsidies. Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via ulla.mertens@stebo.be of 0489 41 91 32 

Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 1 juni – Pinkstermaandag en dinsdag 21 juli – Nationale Feestdag.
De gemeentelijke diensten werken op afspraak en achter gesloten deuren.  

Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de gekende openingsuren.
Door de Coronacrisis is het onthaalpunt van de politie in de Dorpsstraat tijdelijk gesloten.

Het dienstencentrum van het OCMW is gesloten t.e.m. zondag 26 juli.
Een bezoek aan het recyclagepark kan enkel op afspraak. 
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