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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 Hoeselaren,

COVID-19 is nog steeds alomtegenwoordig en de komende 
maanden beloven nog een uitdaging te worden. Al zie ik ook 
die wintermaanden met vertrouwen tegemoet. Alle Hoese-
laren hebben in de afgelopen periode immers bewezen dat 
ze met de nodige creativiteit toch heel wat voor elkaar krij-
gen. Mijn oprechte dank gaat dan ook uit naar iedereen die 
zich van zijn meest creatieve en ondernemende kant heeft 
laten zien. Dan heb ik het niet in het minst over de vrijwil-
ligers die onze zomerschool tot een succes maakten, het 
zorgpersoneel dat dag in dag uit in de weer was en ook het 
team van ons sociaal huis dat steeds paraat bleef om elke 
Hoeselaar met administratieve, psychosociale, financiële of 
juridische zorgen bij te staan. 

Als schepen bevoegd voor sociale zaken druk ik u op het 
hart dat onze maatschappelijk assistenten steeds voor u blij-
ven klaar staan. Aarzel dus zeker niet om langs te komen, u 
zal steeds warm onthaald en verder geholpen worden. Ui-
teraard ontvangen wij u in een veilige omgeving, met strikte 
navolging van de regels. Uw zorgen en veiligheid zijn onze 
prioriteit. 
 

Tijdens de lockdown periode heb 
ikzelf trouwens ook niet stil geze-
ten. Volgende initiatieven werden 
o.a. gelanceerd: 
- Nonkel Bert: een online pro-

gramma boordevol praktische 
tips voor ouders en kinderen om 
beter om te gaan met de nieuwe 
situatie die COVID-19 teweeg-
brengt. 

- Uitrol van een koopkrachtmaat-
regel ten voordele van onze meest kwetsbare inwoners, 
uiteraard met de bedoeling om dit budget zoveel mogelijk 
bij lokale handelaars te spenderen. 

- Uitbreiding van de speelmogelijkheden aan de buiten-
schoolse kinderopvang Dolfijn; u leest er verder in dit 
Hoeselt Mag Gezien meer over. 

Zijn er bepaalde bezorgdheden die u met mij wil delen, aarzel 
niet om langs te komen. Mijn deur staat altijd voor u open. 
 
Tot snel een keertje in Hoeselt, op veilige afstand,

Linda

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

Hou 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

Ongewenste nestjes 
Vaak worden kattenliefhebbers met on-
gewenste nestjes geconfronteerd en ge-
ven ze de kittens weg. Maar de schattige 
kittens worden groot en passen soms 
niet meer in het gezin. Dan belanden ze 
op straat of in het asiel. Om het aantal 
zwerfkatten te verminderen moet je je 
eigen kat laten castreren of steriliseren.

Zwerfkatten
Zwerfkatten leven in slechte omstan-
digheden. Ze krijgen nakomelingen, 
waardoor er jaarlijks meer dan 20.000 
katten in een asiel terechtkomen. De 
gemeente Hoeselt voert een zwerfkat-
tenbeleid uit in samenwerking met het 
dierenasiel Sint-Truiden om zwerfkat-
ten te vangen, steriliseren of castreren 
en terug te plaatsen.

Castratie- en sterilisatieplicht
Wist je dat een kattinnetje al na 5 
maanden vruchtbaar is en ze jaarlijks 
wel tot 2 nestjes met 3 tot 6 kittens 
kan krijgen? Jouw kattin en haar kit-
tens kunnen zo op 5 jaar tijd tot 5.000 
extra katten voortbrengen. Je kater 
zorgt misschien zelfs voor een veelvoud 
daarvan. Daarom moeten alle nieuwge-
boren katten sinds 1 april 2018 geste-
riliseerd of gecastreerd worden. Tegen 
januari 2020 moeten álle katten gebo-
ren na 31 augustus 2014 gesteriliseerd 
of gecastreerd zijn.

Registratieplicht
Sinds 1 november 2017 moeten katten 
gechipt en geregistreerd worden via de 
databank CatID voor ze 12 weken oud 
zijn. Dankzij de chip kan je je kat sneller 

terugkrijgen als ze verloren loopt. Kat-
ten die van eigenaar veranderen, moe-
ten gesteriliseerd/gecastreerd zijn en 
gechipt en geregistreerd worden, zelfs 
als ze gratis worden weggegeven.

  www.huisdierinfo.be - Centrale databank:  
www.catid.be

Is uw Gino ook een gigolo?

WWW.LNE.BE/DIERENWELZIJN
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mijn baasje 
is iets vergeten

Steriliseer je kat en 
voorkom ongewenste nestjes*

* Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel

Alle Limburgse tuinen vormen samen een groot natuurge-
bied. En elke natuurvriendelijke tuin draagt bij aan meer na-
tuur en haalt heel wat CO2 uit de lucht.

Heb je een grote of kleine tuin of zelfs een balkon? Ook jij 
kan meehelpen. Door bomen of planten of nestkastjes aan 
te kopen kan je meegenieten van egels, vlinders, bloemen of 
vruchten die méér leven brengen in jouw tuin.

Elke inwoner van Hoeselt krijgt met de Bomenactie een kor-
ting van 10 euro bij een bestelling bij de plantenverkoop van 
Natuurpunt.

Natuurpunt investeert de winst van de actie opnieuw in de 
natuur in jouw buurt.

De plantenverkoop in Hoeselt gaat door op zaterdag 14 no-
vember tussen 10.00 en 12.00 uur bij de technische dienst 
van de gemeente, Winterbeekstraat 3.

Bestellen kan tot en met 31 oktober via de website: www.
natuurpuntlimburg.be of per post naar Natuurpunt Lim-
burg, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt

Bomenactie: Geef ‘planten van hier’  
een plaats in jouw tuin
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G C  T E R  K O M M E N

Wanneer Casper en Emma bij 
opa op vakantie zijn, vinden ze in 
het strandhuis een oud kistje met 
daarin een mysterieus raadsel. 
Emma’s opa heeft het kistje lang 
geleden begraven. De vondst is 
het begin van een grote schat-
tenjacht, waarbij Casper, Emma 
en hun vriendjes overal speuren 
naar aanwijzigingen. Die brengen 
hen dichter bij de schat … en bij 
elkaar. 

In deze heerlijke familiefilm 
ontdekken Casper en Emma de 
grootste schat die er bestaat: 
vriendschap.

  Nederlandsgesproken speelfilm (NO 2019)
duur: 65’ – leeftijd: 3+ - prijs: 3 euro 

Muziek

Sabien Tiels - 25
Donderdag 15 oktober om 20.15 uur | GC Ter Kommen

Moeten we haar eigenlijk nog aan u voorstellen? Misschien een kort geheu-
gensteuntje.
In 1995 verscheen haar debuutalbum “Hou je morgen nog van mij” met daar-
op de onmiskenbare klassieker “Trein”. Sindsdien is gevestigde waarde Sabien 
Tiels niet meer weg te denken uit het Vlaamse muzieklandschap. Met de 
liedjes uit haar recentste en inmiddels achtste full-album “LICHT” heeft ze 
de snelweg naar de hoogste regionen van de hitparade duidelijk gevonden.
 
De hits “Jij kent me beter dan ik”, “Eerst geloven en dan zien”, “Dans” 
en “Wildste Ritme” onderstrepen haar veelzijdigheid als zangeres én als 
liedjesschrijfster. Rasmuzikante Sabien Tiels blijft ons verder verrassen en 
laat ons in deze voorstelling kennis maken met haar “loopstation”, dat het 
mogelijk maakt om eigen vocale arrangementen van haar eerste hits hele-
maal solo te brengen.
 
Net zo graag neemt ze plaats aan de vleugelpiano en deelt ze de scène 
met haar inmiddels vaste sidekick, gitarist Marco Cirone, of haar full band. 
Samen brengen ze Sabien’s liedjes in hun puurste vorm en wakkeren ze 
heel wat emoties aan bij het publiek wanneer het gaat over loslaten, 
onmiskenbare verbondenheid, de nood aan liefde, de kracht van 
het nu, een maskerloos bestaan... en dat alles in de taal van 
het hart.

  Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties)

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

Movies for kids

Casper en Emma op jacht naar de schat
Woensdag 14 oktober om 14.00 uur | GC Ter Kommen



Lezing

Rob Vliegen (Fly uit Kamp Waes): Hoger Vliegen
Donderdag 29 oktober om 20.15 uur | ‘t Fabriek

Robert Vliegen – bij het grote publiek bekend als Fly uit “Kamp Waes” – startte zijn carrière in 1986 als onderofficier bij de 
para’s. Een jongensdroom die uitkwam.

24 jaar en 27 militaire opdrachten later werd hij 
Regimental Sergant Major van de Belgische Special 
Forces Group. Een job waar hij de eer en het ge-
noegen heeft te werken met uitzonderlijke mannen 
én vrouwen. Zijn carrière gaf hem niet alleen inzicht 
in de mooiste en minder mooiste eigenschappen 
van de mens, maar leerde hem vooral dat je ieder 
probleem kan overwinnen met het nodige doorzet-
tingsvermogen.

Fly geeft je een inkijk in de mindset van de Special 
Forces waar motivatie, mentale kracht, zelfdisic-
pline en karakter hen elke dag opnieuw “op scherp” 
laten staan.
 
i.s.m. ’t Fabriek

  Tickets: 10 euro

Muziek

Raymond Van 
Het Groenewoud: 
Glorieuze bevrijding
Donderdag 22 oktober om 20.15 uur  
GC Ter Kommen

Raymond heeft ’t oud zot en trekt op tournee.
Zonder moraal. Zonder vaste setlist.
Gewoon de songs waarmee hij die ochtend is 
opgestaan. De ene avond zullen het meisjes zijn, 
de andere twee meisjes.
Raymond soixante-neuf.

Hij neemt de stem van zijn dagen mee en vier 
muzikale vrienden. Zoals een oude jazzmuzikant 
die elke avond een nieuwe vrijheidsverklaring 
speelt. 
Glorieus, maar nooit moe.
 
• Raymond van het Groenewoud : zang, gitaar, 

keyboard 
• Cesar Janssens : drums
• Wouter Berlaen : bas
• Bram Weijters : keyboards, percussie
• Rik Aerts : gitaar , zang

  Tickets: 28 euro | 25 euro (reducties)

TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be
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De ‘Sjùnste Kalender 2021’ is er!
Met de fotowedstrijd ‘De sjùnste land-
schappen van Hoeselt‘ wilden de vrij-
willigers van nieuwbakken vereniging 
‘De Sjùnste’ iedereen uitnodigen om 
de mooiste plekjes van Hoeselt te ont-
dekken én te fotograferen. En of het 
geslaagd was! Maar liefst 187 bijzonder 
mooie inzendingen mochten ze ont-
vangen in hun mailbox. Een jury koos 
24 foto’s uit om deze mooie kalender 
op te fleuren. Naast de prachtige na-
tuurfoto’s van ons mooie Hoeselt, vind 
je er ook leuke toeristische tips, boei-
ende weetjes en interessante data in 
terug. Fleur er je kleinste kamertje mee 
op, hang hem langs het prikbord of nog 
beter: geef hem cadeau en pronk met 
onze mooiste Hoeseltse kiekjes! 
De kalender zal te koop zijn voor de 
schappelijke prijs van €5 bij boekhan-
del 8’en (L. Lambrechtsstraat 12) en 
aan het vrijetijdsloket in Ter Kommen 
tijdens de openingsuren. Ook op Hoe-
selt kermis voorzien we een verkoops-
standje.
Naast deze prachtige ‘almanak’ zijn 
ook de ‘sjùnste postkaartjes’ –waar-
van iedere Hoeselaar er onlangs één 
in de bus kreeg- nog steeds verkrijg-
baar in pakketjes van 12 verschillende 
postkaarten voor de prijs van €4. Altijd 
leuk om in deze corona-tijd te verstu-
ren naar mensen die je al lang moet 
missen en via deze manier een leuke 
boodschap wil overbrengen. Of ge-
woon om te verzamelen natuurlijk!

Ben je benieuwd naar wat ‘De Sjùnste’ 
nog in petto heeft? Volg hen dan op 
Instagram of Facebook: @desjunste.

Hoe tof! 
De wandelingen en fietstochten 
“De Sjùnste Bomen van Hoe-
selt” die vorig jaar georganiseerd 
werden, zijn vanaf nu ook online 
beschikbaar! Inclusief alle info, 
weetjes, foto’s en verhalen, in een 
handige tool. 
Je vindt ze terug op de site van 
BOS+: 
www.bosplus.be/wandelingen-en-
fietstochten
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2020 in Hoeselt

Alle activiteiten zijn onder 
voorbehoud van de geldende 

coronamaatregelen  
en/of beslissingen.

Negatieve opmerkingen geven ontmoedigt. Afkeurend en 
afbrekend reageren helpt kinderen niet, integendeel. Het 
maakt hen opstandig, zelfs kil.

Onze eigen opvoeding, de graad van vermoeidheid, stress, 
een moeilijke al dan niet tijdelijke privé-situatie, enz. kunnen 
factoren zijn die ertoe leiden dat corrigerend gedrag te snel 
ontaardt in een ronduit negatief omgaan met kinderen.
Bij kinderen heeft negativiteit het omgekeerde effect. Hun 
ontmoediging kan tot kwaadheid leiden, soms tot agressie. 
Indien dergelijk mechanisme blijft aanhouden, kunnen kin-
deren schade oplopen en hun zelfvertrouwen krijgt ferme 
deuken.

Hoe kunnen we echter duidelijk aangeven dat bepaalde 
handelingen en gedragingen niet kunnen? Zijn er vaardig-
heden die we kunnen aanleren om negatieve spiralen te 
voorkomen? En hoe kan je lastig gedrag, dat een slechte ge-
woonte is geworden, afleren? Positief omgaan met kinderen 
wordt in deze vorming het uitgangspunt in het omgaan met 
kinderen.

Praktische info
Wie:  Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Datum:  donderdag 8 oktober 2020  
 van 19.00 tot 21.00 uur
Plaats:   GC Ter Kommen
   Europalaan 2
  3730 Hoeselt
Inschrijving: huisvanhetkind@bilzen.be  
 of 089 39 96 50 of 0472 18 69 22 
Deelnameprijs:  gratis
I.s.m. Huis van het Kind Bilzen-Hoeselt. 

Positief opvoeden

Donderdag 8 oktober
VORMINGSAVOND: 
POSITIEF OPVOEDEN – 
OPVOEDINGSWINKEL ZL
19.00 u.  Vergaderlokaal 1  
 GC Ter Kommen

  Inschr. bij huisvanhetkind@bilzen.be of 089 
39 96 50

Zaterdag 10 oktober
EETAVOND OUDERV. GVB 
WONDERWIJS
17.00 u.  GC Ter Kommen

 Eddie Rouflart – eddie.rouflart@telenet.be

Woensdag 14 oktober
KINDERFILM: CASPER EN 
EMMA OP ZOEK NAAR DE 
SCHAT
14.00 u.  GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen  089 30 92 10

Donderdag 15 oktober
SABIEN TIELS    25
20.15 u.   GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen  089 30 92 10

Vrijdag 16 oktober
HOESELT KERMIS
17.00 u.   Hoeselt Centrum

 089 51 03 10

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober
HOESELT KERMIS
14.00 u.   Hoeselt Centrum

 089 51 03 10

Donderdag 22 oktober
RAYMOND VAN HET 
GROENEWOUD: GLORIEUZE 
BEVRIJDING
20.15 u.   GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen  089 30 92 10

Donderdag 29 oktober
LEZING ROB VLIEGEN (FLY): 
HOGER VLIEGEN
20.15 u.   ‘t Fabriek

 GC Ter Kommen  089 30 92 10
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“Logisch, evenwichtig, efficiënt en transparant!”

Voortaan één loket en één dienst 
vrije tijd in Ter Kommen

Een gordijn 
Vandaag zijn het cultuurcentrum en 
de sporthal met de hiervoor bevoegde 
diensten letterlijk van elkaar geschei-
den door een dubbele glazen deur. 
“Het is een soort glazen gordijn dat we 
nu gaan neerhalen”, werpt de schepen 
op. Het slopen staat symbool voor de 
filosofie achter een toch andere manier 
van werken in Ter Kommen. Hierbij zijn 
méér samenwerking, efficiëntie, een 

méér logische en evenwichtige taak-
verdeling onder het personeel alsook 
méér transparantie, toegankelijkheid, 
herkenbaarheid en zichtbaarheid de 
sleutelwoorden.

Als één team
Het is nodig, vindt de schepen die voor 
de ingrepen in Ter Kommen de steun 
krijgt van het voltallig schepencollege. 
Ook de 16 personeelsleden die in het 

cultuur-, sport- en jeugdhuis werken 
staan achter de wijzigingen. “Veran-
deringen worden niet altijd met ge-
juich onthaald. Maar ik stel vast dat 
de neuzen wel in één richting staan”, 
vult Johan Schoefs aan. Meerdere ar-
gumenten liggen aan de basis van de 
nieuwe werking. “In véél andere ge-
meenten wordt al op deze manier sa-
mengewerkt”, legt de schepen uit. “En 
de diensten die met vrije tijd te maken 
hebben, kunnen méér samenwerken. 
Wat nodig is! Het onderhoud van het 
cultuurcentrum en de sporthal gebeurt 
nu respectievelijk door een onder-
houdsploeg en zaalwachters die apart 
werken. Straks vallen ze onder één 
team en het worden logistieke me-
dewerkers”, verduidelijkt de schepen. 
“We stelden vast dat de diensten van 

Op de site Ter Kommen zijn de diensten sport, cultuur, toerisme en jeugd al jaren  
gehuisvest. Dat blijft! Alleen, het gemeentebestuur voert daar nu een grondige re-
organisatie van de diensten door. “Voortaan vallen ze onder één dienst vrije tijd”, 
licht Johan Schoefs (N-VA), de schepen van o.a. sport, cultuur en toerisme toe. Bij 
een tweede grote verandering in Ter Kommen is één centraal vrijetijdsloket voorzien. 
Bezoekers aan het cultuurcentrum, de sporthal of aan één van de hierboven vermelde 
diensten worden er straks in een foyer met open balie onthaald. En indien nodig kun-
nen ze informatie bekomen over de activiteiten die doorgaan in Ter Kommen. 

Ontbreken op de foto: Sandri Aerts en Kurt Driesen
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elkaar niet altijd goed wisten wat ze 
deden. Ook dat is nu verleden tijd ge-
zien één vrijetijdsdienst voorzien wordt. 
De diensthoofden komen één keer per 
week samen. Ze beslissen voortaan in 
team.”

Een loket
Binnen de muren van Ter Kommen zal 
je merken dat er wat interne wijzigin-
gen zijn gebeurd. Er zitten ook verbou-
wingen aan te komen. Ze worden over 
drie jaar gespreid. Het prijskaartje voor 
de fysieke aanpassingen in Ter Kom-
men  beloopt zo’n één miljoen euro. 
“We bouwen in een eerste fase één 
loket voor alle diensten die de sector 
van de vrije tijd onder hun hoede heb-
ben”, getuigt de schepen. “We plaatsen 
een toegankelijke en open balie die we 
bemannen. De automatisering, die al 
gestart is met “ticketing” waarbij de 
mensen online tickets kunnen bestel-
len, wordt verder uitgerold. De kleine 
inkomhal maakt plaats voor een ruime, 
open foyer. In een tweede fase worden 
de burelen van de diensten met verga-

derruimte en refter vernieuwd. In de 
sporthal doet de refter tijdens sport-
activiteiten met publiek dienst als een 
VIP- ruimte”, laat Johan Schoefs nog 
weten. Verder is een nieuw sanitair blok 
voorzien. In de ruimte met het vrije-
tijdsloket en foyer worden lichtkoepels 
aangebracht. De tekenacademie, on-

dergebracht in een containerunit aan 
Ter Kommen, verhuist naar de vroegere 
bibliotheek in de Dorpsstraat. Tot na-
der order zal de dienst toerisme tijdelijk 
in die unit ondergebracht worden.”

Kers op de taart
Als de  verbouwingen volgens plan 

verlopen, zullen ze in het najaar van 
2023 klaar zijn. De gemeente werft 
een voltijds ambtenaar communicatie 
aan. Het team in Ter Kommen wordt 
versterkt met een halftijdse adminis-
tratieve kracht. De toeristische me-
dewerker gaat halftime werken. Voor 
schepen Schoefs zijn de reorganisatie 
en de verbouwing de kers op de taart 
van het sport-, cultuur-, toerisme- en 
jeugdbeleid. “Het is één van de rede-
nen waarom ik in de politiek ben ge-
gaan”, biecht hij op. “De materies waar 
ik voor bevoegd ben, liggen me nauw 
aan het hart”.

Xavier Lenaers
Foto’s: Wim Hellinx      

Voortaan één loket en één dienst 
vrije tijd in Ter Kommen

   9



Vanaf 1 januari 2021 vraag je een op-
haling grofvuil niet enkel online aan, 
maar betaal je ook online. Zo hoef je 
niet langer langs te gaan in het ge-
meentehuis om een sticker te kopen.
Wat kan er meegegeven worden als 
grofvuil? Al het afval dat niet apart 
ingezameld wordt en te groot is voor 
de huisvuilzak. Bijvoorbeeld niet-her-
bruikbaar groot speelgoed, gipsplaten, 
glaswol en isolatiemateriaal, oude ma-

trassen, vloerbekleding, enz.. Voor een 
ophaling aan huis van maximum 2 m² 
grofvuil betaal je 20 euro.

Je kan op het gemeentehuis nog stic-
kers kopen voor de ophalingen van 30 
oktober, 27 november en 26 decem-
ber maar daarna zijn de stickers niet 
meer geldig. Als je nog stickers hebt 
liggen, gebruik ze dus zeker vóór 1 ja-
nuari 2021. 

Vergeet niet minstens 8 dagen op 
voorhand de ophaling aan te vragen via 
limburg.net/grofvuil of 0800 90 720.

Grofvuil laten ophalen? Dat regelt u vanaf 1 januari online.

Sluikstort bij glasbollen en zwerfvuil
Tijdens de week van de handhaving van 
5 oktober tot 11 oktober 2020 is er 
verhoogde aandacht voor sluikstort en 
zwerfvuil. Niet alleen door het beboeten 
van overtreders, maar ook door bewust-
making en positieve acties.

Wist je bijvoorbeeld dat je glas langs de 
glasbol zetten ook een vorm van sluik-
stort is? Als je bij je aankomst ziet dat de 
glasbol overvol is en dat ernaast ook al 
een mooie verzameling staat is de ver-
leiding groot om jouw glazen flessen en 
bokalen er netjes bij te zetten. Maar je 
doet het beter niet. Neem je glas terug 
mee naar huis en kom later even terug 
of ga verder naar een volgende glasbol of 
het recyclagepark. 

Waarom?
• Vuil trekt vuil aan. Er komt al makkelijk 

een zakje huishoudelijk afval bij en een 
oude versleten paraplu, enzovoorts.

• Vuil glas trekt ongedierte aan.
• Het brengt extra werklast met zich 

mee voor de ophaaldienst.

• Glas naast de glasbol zetten verkleint 
de kans op recyclage. Als het glas sa-
men wordt opgeruimd met het bijge-
plaatste afval is je goede bedoeling om 
te sorteren voor niets geweest.

Je vindt op volgende locaties een glasbol: 
Kattenveldstraat, Schalkhovenstraat, St. 
Lambertusstraat, Bruiloftstraat, Her-
nerweg, Europalaan, O.L. Vrouwplein, 
Morlotlaan, St. Jansstraat.

Kom op voor een mooie buurt
Zwerfvuil en sluikstorten kost de maat-
schappij handenvol geld dat beter nuttig 
besteed kan worden. Ook is er een grote 
milieu-impact. Denk maar aan de plas-
tiek soep of dieren die zwerfvuil inslik-
ken. Meer en meer mensen storen zich 
er heel erg aan.

Wil jij ook een propere buurt? Er zijn ver-
schillende manieren om mee te helpen, 
bijvoorbeeld door zelf niets op de grond 
te gooien. Maar je kan ook anderen aan-
spreken als je iets ziet dat niet oké is, of 
mooimaker worden 

Mooimakers houden hun eigen favoriete 
plek of straat zwerfvuilvrij door regelma-
tig te gaan opruimen, al dan niet gepaard 
met een joggingsessie of wandeling met 
de kinderen.

Hoe word je mooimaker?
- Surf naar www.mooimakers.be, kies 

‘individu/ ik doe mee’ en claim in 3 
stappen je plek of straat. De dienst 
omgeving contacteert je vervolgens 
voor meer info.

- Bestel opruimmateriaal zoals hand-
schoenen, grijpstokken en speciale 
zwerfvuilzakken in de webwinkel van 
de mooimakers of kom ze ophalen bij 
de dienst omgeving na afspraak.

De gemeente Hoeselt zorgt voor een 
verzekering, ophaling van de zwerfvuil-
zakken op de plaats waar je bent gaan 
opruimen en als beloning voor je inzet 
geeft de gemeente je punten die kun-
nen omgezet worden in filmtickets of 
openbaarvervoertickets. Contacteer de 
dienst omgeving voor meer info: omge-
ving@hoeselt.be

Week van de handhaving 2020
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De huidige coronamaatregelen, opgelegd door de federale 
overheid, zullen ook een impact hebben op de jaarlijkse ok-
toberkermis die plaatsvindt op vrijdag 16 oktober van 17.00 
tot 22.00 uur en op zaterdag 17 en zondag 18 oktober van 
14.00 tot 22.00 uur. 

Tijdens het kermisweekend zijn volgende maatregelen van 
toepassing: 
- volg de instructies aan de in- en uitgangen van de veilig-

heidsdiensten strikt op;

- ontsmet de handen bij de in-en uitgang van de kermis, 
handgel wordt voorzien voor elke bezoeker;

- het dragen van een mondmasker is verplicht; 
- de aangeduide éénrichtingspijlen dienen gevolgd te wor-

den; 
- de regels van social distancing blijven steeds van toepas-

sing, hou 1.5 meter afstand.

De kermis zal plaatsvinden onder voorbehoud van de gel-
dende coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn.

BELANGRIJKE MEDEDELING:  
kermismaandag met de traditionele kroegentocht  

werd na overleg met de veiligheidsdiensten en  
de horecauitbaters geannuleerd!
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De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij!
Je krijgt van het Centrum voor Kan-
keropsporing een uitnodigingsbrief als 
je tot de leeftijdsgroep (50 tot en met 
69 jaar) behoort en het twee jaar ge-
leden is dat je een mammografie liet 
nemen. 

Wil je weten wanneer je een uitnodi-
ging voor een screeningsmammogra-
fie in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan online én mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch 
dossier en medicatieschema vinden.

Inloggen kan via je elektronische iden-
titeitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’ 
gebruiken. 

Bescherm je tegen griep met een vaccinatie

Oktober 2020: Maand van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Be-
scherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griep-
prik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 50-plusser, ben je zwanger, werk je in de gezond-
heidssector, heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, 
een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan behoor je 
tot de groep van risicopersonen en is het sterk aanbevolen 
om je te laten vaccineren vanaf 15 oktober. Dat geldt ook 

voor personen die met jou onder hetzelfde dak wonen. Om-
wille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belang-
rijk om je te laten vaccineren aangezien de kans bestaat dat 
het griepseizoen samenvalt met een COVID 19-piek.
Behoor je niet tot de hierboven omschreven groepen? Vanaf 
15 november is het pas duidelijk of ook jij je kan laten vac-
cineren. Dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
vaccins. 
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezond-
heidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat 
waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft 
terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het 
zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort 
en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het na bij je 
huisarts.

  Meer weten over griep en griepvaccinatie?  
Surf naar www.griepvaccinatie.be. 



Het OCMW organiseert buitenschoolse kinderopvang voor 
en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties. Je vindt 
de kinderopvang terug in het centrum, maar ook in Werm, 
Sint-Huibrechts-Hern, O.L.Vrouwparochie, Alt-Hoeselt en 
Romershoven.

De locaties openen iedere schooldag van 7.00 uur tot 8.45 
uur ’s morgens de deuren. Na de school is de opvang terug 
open tot 18.30 uur. Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in 
Hoeselt wonen of in Hoeselt naar school  gaan, zijn welkom. 
Tijdens de schoolvakanties wordt de opvang centraal geor-
ganiseerd in het centrum.  

Om nog een betere kwaliteitsvolle opvang aan de ouders én 
kinderen aan te bieden, werd de werking onlangs versterkt 
met een pedagogisch begeleidster.  Zij staat in voor het pe-
dagogische aspect en bewaakt het welbevinden van elk kind 
in de opvang.

Om hieraan de gepaste invulling te geven, werden de nodige 
verbouwingswerken uitgevoerd in het hoofdgebouw van de 
buitenschoolse kinderopvang DOL-Fijn.  Er werd een aparte 
bureelruimte voorzien voor de coördinator en de pedagogi-
sche begeleidster.  Op  deze manier zijn we in de mogelijk-
heid om de ouders op een rustige manier te ontvangen, aldus 
Linda Verjans, schepen van welzijn.  Ook de inkombalie werd 
in een nieuw jasje gestoken! 

Spelen is heel belangrijk voor kinderen.  In elke locatie is er 
een divers aanbod aan speelgoed, waarbij zowel het binnen 
als buiten spelen wordt gestimuleerd.   Het bestuur inves-
teerde onlangs in nieuwe mobiele speeltuigen.  Glijden, 
klimmen, … speelplezier gegarandeerd! 

In Romershoven zal in het najaar een groot vast speeltuig 
geplaatst worden omwille van de grote groene ruimte achter 
de Pastorij en omwille van het gemeenschappelijk gebruik 
met de VZW de Pastorij. De kinderen zullen naar hartenlust 
kunnen ravotten! 

Wat betreft de opvanglocatie in Werm werkt het bestuur 
samen met basisschool ‘t Opwermerke om binnen enkele 
maanden een nieuwe natuurlijke speeltuin in de vorm van 
een houten boomstammenparcours te kunnen creëren.  
Ook hier kunnen de kinderen van de opvang, de school en 
de bezoekers van het Werm Huis samen gebruik maken van 
de speeltuin. Kortom: een win-win situatie voor iedereen! 

Nieuw loket, speeltuigen en een pedagogisch 
begeleider voor buitenschoolse kinderopvang



De afgelopen maanden hebben we en-
kele nieuwe gezichten bij het gemeen-
te- en OCMW-personeel mogen ver-
welkomen. We stellen hen graag aan u 
voor.

Cindy Vandebeek en Ludwine Verjans 
zijn sinds augustus de nieuwe vaste 
krachten bij de buitenschoolse kinder-
opvang en zullen als opvangbegeleidster 

ingezet worden in de opvanglocatie in 
het centrum en in de deelgemeenten.
 
Jullie zijn misschien ook al Stefanie  
Gilissen tegen het lijf gelopen. Stefa-
nie is iedere voormiddag terug te vin-
den aan de onthaalbalie van het Sociaal 
Huis en maakt in de functie van admi-
nistratief medewerker deel uit van de 
dienst Secretariaat.

John Panis draait al even mee op de 
Technische Dienst als medewerker bij 
de wegendienst. Hij is onlangs kunnen 
doorgroeien naar een tewerkstelling 
van onbepaalde duur. 
 

We kijken alvast uit naar de samenwer-
king en wensen allen veel succes toe bij 
gemeente en OCMW Hoeselt.

Nieuwe medewerkers

Cindy Vandebeek Ludwine Verjans Stefanie Gilissen John Panis

Online workshop thuiscomposteren

Centrum Duurzaam Groen organiseert van september tot 
en met december 2020 gratis online workshops voor par-
ticulieren met telkens een ander thema. In oktober worden 
de thuiscomposteerprincipes ‘in een notendop’ uitgelegd. 
Er worden telkens 5 tijdstippen voorzien in de betreffende 
maand, zodat iedere geïnteresseerde wel een tijdstip kan 
vinden om de workshop te volgen.

Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, plan-

ten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produ-
ceren door uw groente,- fruit- en tuinresten thuis te com-
posteren? Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je 
bespaart er zelfs geld en afval mee. En bovendien houd je de 
duurzame kringloop in stand.

Zin om aan de slag te gaan, maar je weet hoe je eraan begint? 
Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best ge-
bruikt? Mis dan zeker de online-infoles thuiscomposteren niet. 

Maandag 5 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 13 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 17 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag 22 oktober van 14.00 tot 16.00 uur

Praktisch: 
www.centrumduurzaamgroen.be/node/675 of via email naar 
annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be (vergeet niet 
je voorkeursdatum door te geven). De deelnemers ontvan-
gen een link per mail vlak voor aanvang.

Inzameling asbest en roofing op dinsdag 6 oktober
Wie asbesthoudend bouw- en sloopafval of roofing heeft, kan hiermee terecht op het gemeentelijk recyclagepark op 
dinsdag 6 oktober tussen 16.00 en 19.00 uur.
Die namiddag worden enkel deze afvalfracties aanvaard.
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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

Vrijetijdsloket
Europalaan 2

VM 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u 9.00 - 12.00 u
NM 14.00 - 17.00 u 14.00 - 17.00 u 14.00 - 17.00 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 14.00 - 16.00 u 14.00 - 16.00 u 14.00 - 16.00 u 14.00 - 16.00 u 14.00 - 16.00 u

OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM 10.00 - 12.00 u 10.00 - 12.00 u
NM 14.00 - 16.00 u 14.00 - 16.00 u

 
OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/08/20 Marie VAN MARSENILLE 11/12/1945

2/08/20 Théo CALUWAERTS 2/11/1964

4/08/20 Elisa DANIËLS 13/08/1931

14/08/20 Maria JEHAES 20/09/1951

16/08/20 Marcel GOFFIN 9/07/1951

17/08/20 Maria VANVINCKENROYE 8/07/1925

17/08/20 Catharina MERKEN 2/06/1930

22/08/20 Leon GHIJSENS 16/03/1938

23/08/20 Maria SCHOUBS 19/08/1933

29/08/20 Gilberte WILLEMS 14/08/1935

30/08/20 Guillaume GIELEN 14/02/1933

31/08/20 Alfons GIELEN 24/03/1936

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

7/08/20 Zoë PIETERS en Andrea TORNERI

8/08/20 Lore VERLINDEN en Andranik AYRUNTS

14/08/20 Sien Küsters en Michiel THEUNISSEN

21/08/20 Sonja BUNCKENS en Ronny DELLO

22/08/20 Chris CROES en Joris RENSON

29/08/20 Kim SOUVERIJNS en Kenny THIJSEN

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

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).

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN  
OP MAANDAG 19 OKTOBER – KERMISMAANDAG

DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN WERKEN OP AFSPRAAK EN ACHTER GESLOTEN DEUREN.  
AFSPRAKEN KUNNEN GEMAAKT WORDEN TIJDENS DE GEKENDE OPENINGSUREN.

EEN BEZOEK AAN HET RECYCLAGEPARK KAN ENKEL OP AFSPRAAK.
HET DIENSTENCENTRUM VAN HET OCMW IS GESLOTEN.

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.

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN  
OP MAANDAG 19 OKTOBER – KERMISMAANDAG

DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN WERKEN OP AFSPRAAK EN ACHTER GESLOTEN DEUREN.  
AFSPRAKEN KUNNEN GEMAAKT WORDEN TIJDENS DE GEKENDE OPENINGSUREN.

EEN BEZOEK AAN HET RECYCLAGEPARK KAN ENKEL OP AFSPRAAK.
HET DIENSTENCENTRUM VAN HET OCMW IS GESLOTEN.
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VR 16/10
vanaf 17.00 uur

ZA 17 &  
ZO 18/10

vanaf 14.00 uur

HOESELT
KERMIS

De bezoekers dienen de  

coronamaatregelen strikt op te volgen

Kermismaandag  

en de kroegentocht  

zijn afgelast!


