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VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
De coronacrisis was en is voor niemand gemakkelijk. We
hebben onze manier van leven en werken aanzienlijk moeten aanpassen. Dat was voor het gemeentebestuur en de
gemeentelijke diensten niet anders. Zeker in het voorjaar,
tijdens de zogenaamde lockdown, werden er veel aanpassingen gevraagd op korte tijd. Van de ene op de andere dag
konden bijvoorbeeld de gemeenteraadszittingen niet meer
fysiek plaatsvinden. Vele gemeenten kozen er gemakshalve
voor om een gesloten digitale vergadering te organiseren via
e-mail of videoconferentie. Hierbij werd publiek niet toegelaten. Hoewel dit wettelijk wel kon in de omstandigheden
waarin we zaten, was het voor mij als voorzitter een erezaak
om de gemeenteraad openbaar te houden. De raadsleden
zijn verkozen voor en door het volk, dus beraadslagen achter gesloten deuren zonder enige transparantie was voor
mij geen optie. Gelukkig bood de computersoftware Microsoft Teams een oplossing: we konden digitaal vergaderen vanuit ons kot en tegelijkertijd livestreamen waardoor
de Hoeselaren vanuit hun kot de gemeente- en OCMWraad konden meevolgen. We hebben op deze manier vergaderd tijdens de maanden april en mei, in het heetst van de
coronastrijd. Vanaf juni, toen de curve weer afzwakte en de

maatregelen tegen de verspreiding
van het virus versoepelden, zijn we
weer overgeschakeld naar fysieke
vergaderingen. Om de social distance te kunnen waarborgen, hebben we de kleine raadzaal op het
gemeentehuis ingeruild voor de
grote zaal van gemeenschapscentrum Ter Kommen. De komende
zittingen van de gemeente- en
OCMW-raad zullen dan ook hier
blijven doorgaan zolang dat nodig is. Ik hoop, samen met
u, dat dat niet meer te lang zal zijn en dat we snel kunnen
terugkeren naar onze oude vertrouwde raadzaal waar het
gemeentebestuur al sinds jaar en dag bijeenkomt.
Verder wens ik u nog veel leesplezier met deze editie van
Hoeselt Mag Gezien!
Tot kijk!
Jordi

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!

Zitdagen burgemeester en schepenen
Werner RASKIN
Burgemeester
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18u00 tot 19u00
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet v/d burgemeester, 1ste verd.
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Bert VERTESSEN
Schepen Openbare werken &
Leefmilieu
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

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

Kleine Landeigendom ontwikkelt 22
prijsvriendelijke appartementen in Stationsstraat
aan de beurt. First come, first serve. Dit
kan enkel als u aan twee voorwaarden
voldoet. U mag geen andere woning of
bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom bezitten. Daarnaast is er een
inkomensgrens. Het netto-belastbaar
inkomen mag niet lager zijn dan 9.725
euro en niet hoger dan 38.860 euro
voor een alleenstaande. Voor gehuwden
of samenwonenden is dat 58.284 euro
en gaan met 3.881 euro de hoogte in
per persoon ten laste. Weet dat u kunt
genieten van een goedkope sociale lening met rentevoeten van 1,6 tot 2 %.
www.kleinelandeigendom.be

Sociale
Huisvestingsmaatschappij
Kleine Landeigendom ontwikkelt momenteel 22 sociale koopappartementen
langs de Stationsstraat in Hoeselt. Het
gaat om flats van circa 60 tot 95 m².
De definitieve prijs is nog niet bekend,
maar schommelt tussen 185.000 en
250.000 euro inclusief BTW.

waarvan één met één slaapkamer, elf
met twee slaapkamers en twee met drie
slaapkamers. In blok B is er plaats voor
acht appartementen met telkens twee
kamers om een bed te installeren. Ook
is er een parkeergarage voorzien met
voor ieder appartement een aparte parkeerplaats.

Streefdatum voor de oplevering van
de hedendaagse appartementen is mei
2021. Kleine Landeigendom voorziet
twee blokken. Blok A bevat 14 flats

Wachtlijst en voorwaarden
Wie een appartement wil kopen, moet
zich aanmelden op een wachtlijst. Wie
zich het eerste meldt, komt als eerste

Geert Houben

Aangepast wonen
Heel wat senioren en ouderen willen
zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Indien ouderen in de eigen woning blijven wonen, is het belangrijk dat deze
woning aangepast is aan de noden van
de bewoner. Mits kleine of eenvoudige
ingrepen kan een woning veilig aanpast
worden. Een slaapkamer naar het gelijkvloers brengen, een bad vervangen door
een inloopdouche, … zijn ingrepen die
de woning veilig en comfortabel maken.
Voor dergelijke ingrepen kan men, indien men aan alle voorwaarden voldoet,
na de werken een premie aanvragen.

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

Voor meer info over deze aanpassingspremie voor senioren of andere
renovatiepremies kan u terecht op het
woonenergieloket van STEBO.
Woonenergieloket Hoeselt:
Gemeentehuis, Dorpsstraat 17
2de en 4de woensdag van 14u00 tot
16u00 (Enkel op afspraak)
Ulla Mertens - 089 39 16 72
ulla.mertens@stebo.be
Of maak zelf jouw afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/

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

Oorlogsgeheimen i.s.m. Erfgoed Haspengouw
Donderdag 5 november om 14.00 uur | GC Ter Kommen

‘Oorlogsgeheimen’ slaagt erin om
Wereldoorlog Twee op een goede
manier te vertalen naar kinderen.
De film speelt zich af in Nederlands
Zuid-Limburg in het jaar 1943. Tuur
en Lambert zijn elkaars beste vrienden en onafscheidelijk. Dan komt er
een nieuw meisje in de klas: Maartje.
Zij deelt een groot geheim met Tuur.
Een geheim dat hij met niemand
mag delen, ook niet met Lambert.
Hierdoor beginnen er scheuren te
ontstaan in hun vriendschap.
Na de film is er een creatieve workshop met Pentagoon Academies
Hoeselt beeld.
Organisatie: Erfgoed Haspengouw
i.s.m. Dienst cultuur Hoeselt en
Pentagoon Academies Hoeselt
Beeld
Leeftijd: 7+ - toegang gratis - Reserveren is wel
verplicht via info@erfgoedhaspengouw.be of
011 70 18 30

Muziek

Along comes Mary:
Op 45 toeren
Vrijdag 6 november om 20.15 uur
GC Ter Kommen

Met een lading 45-toerenplaten van vergeten, halfvergeten en
onvergetelijke artiesten tovert Along Comes Mary uw favoriete
theater om tot het gezelligste salon waarin nostalgie en intimiteit centraal staan. Een perfecte mix van jukeboxhits, tegelplakkers en die single waar-net-dat-tikje-meer-stof-op-ligt wordt u
voorgeschoteld voor een show vol luister- en kijkgenot.
Zo komen onvolprezen artiesten als Lee Hazelwood of Irma
Thomas, evenals gevierde kleppers als Brenda Lee, Ray Charles
of Elvis Presley aan bod in een magische voorstelling waarin je
wordt meegezogen in een muzikale trip doorheen het tijdperk
waarin je platenspeler nog op volle toeren draaide.
Met:
• Marijke Hulsmans - zang
• Fabio Canini - gitaar
• Rob Vanspauwen – (contra)bas
• Marc De Maeseneer - saxofoon
Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties)

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

Kinderfilm

Het paard van Sinterklaas

Woensdag 25 november om 14.00 uur | GC Ter Kommen
Winky Wong is zes jaar als ze met haar moeder vanuit China verhuist naar
Nederland, waar haar vader al enkele jaren een restaurantje uitbaat.
Alles is hier anders en Winky moet wennen aan de mensen, de taal en de gewoontes. De eerste schooldag valt Winky erg tegen en ze wil er nooit meer
heen. Later vindt ze troost bij Saartje, een oude pony die in een weide niet
ver van haar huis staat. Als Winky’s moeder onverwacht naar China gaat om
voor haar zieke moeder te zorgen, wordt de pony Saartje nog belangrijker
voor Winky. Groot is de schok als Saartje plotseling sterft. Winky voelt zich
ontzettend alleen. Dan hoort Winky op school over de komst van Sinterklaas, een hele lieve man die iedereen cadeautjes geeft.
Winky krijgt een ontzettend goed idee: ze vraagt gewoon een paard aan Sinterklaas! Dan komt alles vanzelf goed. Of niet?
Nederlandsgesproken speelfilm (NL 2005) van Mischa Kamp - Duur: 93’ - leeftijd: 6+ - prijs: 3 euro

Lezing

Lectrr: De (kritische) stem van een cartoonist
Donderdag 26 november om 20.15 uur | ‘t Fabriek

Lectrr (°1979) is huiscartoonist bij De Standaard, publiceert wereldwijd in tientallen tijdschriften en kranten, en werkte zelfs
voor The New York Times Cartoon Syndicate. Zijn cartoons gaan geregeld viraal en zorgen bij momenten ook voor de nodige controverse en
zelfs diplomatieke rellen.
Als lid van Cartooning for Peace en regionaal gezicht van Cartoonists
Rights’ Network International werkt ie aan bewustwording rond de fragiele rechten van cartoonisten en opiniemakers overal ter wereld, en
neemt hij actief deel aan acties om cartoonisten in nood te ondersteunen. Lectrr is inherent grappig en is niet in staat een saaie lezing te geven.
Hij vertelt over de wondere wereld der cartoons, hoe inspiratie werkt en
waar ideeën vandaan komen. Over de actuele staat van vrije meningsuiting, over censuur, over Charlie Hebdo en over zijn eigen ervaringen
met doodsbedreigingen en haatmail. Over de impact van humor in een
wereld waarin iedereen een mening heeft en lange tenen een potentieel
mijnenveld vormen.
Op zijn eigen, grappige manier neemt hij het publiek mee achter de
schermen van een cartoon.
i.s.m. ’t Fabriek
Tickets: 10 euro

Voorlezen met een extraatje

KUNST

Woensdag 25 november om 13.30 uur | ‘t Fabriek
De voorlezers van de bib nemen je mee in de wereld van
de kunst en voorzien uiteraard weer een leuk extraatje.
Let erop dat deze activiteit doorgaat in ‘t Fabriek.
Deelname: Gratis - Inschrijven in de bib
of via bibliotheek@hoeselt.be.

5

Word Kringloopkracht
Ben je begaan met het leefmilieu, het
klimaat en geloof je in de kringloopgedachte? Kom je graag in contact met
andere tuinliefhebbers? En wil je je
verdiepen in de biologische kringloop
en je kennis delen met anderen? Dan
is vrijwilligerswerk als kringloopkracht
iets voor jou!
Als kringloopkracht heb je tal van mogelijkheden om anderen te informeren
en de handen uit de mouwen te steken.
Insectenhotels bouwen, compostbakken in elkaar steken, hakselen, vlechten, ….. . Kies wat je graag doet want

jouw enthousiasme werkt aanstekelijk
en je engagement wordt geapprecieerd. Vrijwilligerswerk op je eigen ritme
en tijd.

HEB JIJ GROENE VINGERS?

WORD JIJ ONZE NIEUWE
KRINGLOOPKRACHT?

Volg de zevendelige vorming rond de
biologische kringloop op verschillende
data in november en december. Tijdens de vorming leer je de knepen van
het vak. De opleiding is gratis en voor
alle leeftijden.
Meer info over de opleiding en data vind je via
https://www.centrumduurzaamgroen.be/
wordtkringloopkracht

Bestel nu je compostbak of compostvat
Wist je dat je goedkoop een compostbak
of –vat bij de gemeente kan bestellen?
Tijdens de coronacrisis merken we dat
veel mensen hun tuin zijn beginnen opruimen en al dat groenafval moet natuurlijk
ergens naar toe. Het aantal bestelde compostvaten ging de hoogte in. Dat is niet
gek want als je het composteren goed
aanpakt, heb je zelfs geen gft-container
meer nodig. Een open compostbak van
1300 liter kost 35 euro en een gesloten vat
met een inhoud van 280 liter kost 15 euro.
Bestel nu via www.hoeselt.be/compostbak
of contacteer de dienst omgeving.
Er zijn een aantal trucjes waar je rekening mee moet
houden bij het composteren. Wat je erin gooit, de verhoudingen…
Tips vind je op www.limburg.net/zelf-verwerken.

Te veel bladeren?
Je kan de bladeren onder bomen en
struiken gewoon laten liggen en het opruimwerk aan de natuur overlaten. Het
bladerdek geeft bescherming aan de ondergrond en zorgt voor leven in de tuin
waar vogels, egels en andere dieren van
profiteren.
Op paden en op je oprit kan je best wel
de gevallen bladeren verwijderen. Een
klein gedeelte kan je in je compostbak
kwijt om te mengen met het ander gftafval. De rest van het bladafval kan je in
de tuin gebruiken als bodembedekker of
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-verbeteraar. Maak zelf een bladkorf en
druk de vochtige bladeren goed aan. Na
een jaar heb je materiaal om de moestuin
of border mee te bedekken. Zo voorkom
je onkruidgroei en zal de grond minder
snel uitdrogen.
Heb je dan nog te veel bladeren, dan kan
je ze gratis naar het containerpark brengen tot en met 31 januari 2021. Het moet
dan wel over zuiver bladafval gaan. Bladeren afkomstig van bomen op het openbaar domein kan je in de bladkorven kwijt
die over de gemeente verspreid staan.

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2020
Dinsdag 3 november
CAUSERIE MET MANU
ADRIAANS – NEOS
20.15 u. GC Ter Kommen
Info

Josseline Merken 0477 52 03 07

Donderdag 5 november
KINDERFILM 7+:
OORLOGSGEHEIMEN +
WORKSHOP PENTAGOON –
ERFGOED HASPENGOUW
14.00 u. GC Ter Kommen

Maandag 9 november
BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen

in Hoeselt

Zondag 22 november
EETDAG ZVK ’T SIEBELKE
11.30 u. GC Ter Kommen
Info

heidi.berx@hoeselt.be

Zondag 15 november
PANNENKOEKENCONCERT
KON. HARMONIE ST. CECILIA
14.00 u. Sporthal Ter Kommen
Info

Balder Waumans 0498 94 50 88

Info en tickets: www.terkommen.be

Woensdag 25 november
KINDERFILM 6+: HET PAARD
VAN SINTERKLAAS
14.00 u. GC Ter Kommen
Info en tickets: www.terkommen.be

Woensdag 25 november
VOORLEZEN MET EEN
EXTRAATJE: KUNST
13.30 u. ‘t Fabriek

Vrijdag 6 november
ALONG COMES MARY:
OP 45 TOEREN
20.15 u. GC Ter Kommen

Info

Info en tickets: www.terkommen.be

Zaterdag 7 november
KLEDINGINZAMELING
KIWANI’S TONGEREN
AMBIORIX
09.00 u. Hoeselt
Info

Jos Bijloos 0475 50 10 92

Donderdag 26 november
LECTRR: DE (KRITISCHE)
STEM VAN EEN CARTOONIST
- LEZING
20.15 u. ’t Fabriek
Info en tickets: www.terkommen.be

bibliotheek@hoeselt.be

Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen
en/of beslissingen.

Operatie Proper
Ben je lid van een vereniging en wil je
meewerken aan een propere omgeving
van je clubhuis? Of wil je met je klas
of meerdere klassen opruimacties op
poten zetten? Dan is Operatie Proper
van Mooimakers iets voor jou! Overtuig je leerkracht, directie of leiding om
in te schrijven.
Wat houdt het in?
Scholen, klassen of verenigingen (van
jong tot oud) stellen een actieplan op
via een eenvoudige vragenlijst om zich

gedurende het hele schooljaar in te
zetten voor een propere buurt. Helemaal op jouw maat en jouw tempo. Op
het einde van het schooljaar krijgt de
groep een mooie beloning voor de uitgevoerde acties.
Wat doet Mooimakers?
Via de webwinkel kan je gratis opruimmateriaal bestellen, zoals handschoenen, grijpers, fluo-vesten, maar ook
educatief en communicatiemateriaal
rond zwerfvuil. Mooimakers helpt je
ook met het opstellen van een actieplan.
Wat doet de gemeente?
De gemeente keurt de ingediende actieplannen goed en volgt ze op.
Je moet trouwens niet zelf naar het

recyclagepark met het opgeruimde
zwerfvuil, dat komt de gemeente ophalen.
Info en inschrijvingen:
www.mooimakers.be/operatie-proper
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De mobilisatie in 1939-1940 in Hoeselt
(collectie Dimitri Maene)

Tussen Hoop een Tranen
Hoeselt tijdens WOII in theater- en boekvorm
Omdat een nieuwe Wereldoorlog onafwendbaar was in 1939, werden in België meer
dan een half miljoen Belgische soldaten gemobiliseerd langs de Duitse en Franse
grens. Ook in Hoeselt bereidden maandenlang honderden Belgische soldaten zich
voor op de oorlog om ons land ook van hieruit te verdedigen. Men wist dat Hitler via
de bruggen van het Albertkanaal zijn troepen het land in zou sturen. Vele Hoeselaren
hadden in hun tuin een schuilkelder uitgegraven.
Op 10 mei 1940 in de vroege ochtend valt Duitsland ons land binnen.
In de voormiddag vallen de eerste
bommen op Hoeselt.
De laatste getuigen
Tijdens de herdenkingen van de oorlog de voorbije jaren, vroeg Els Hellinx zich af hoe dat voor en in Hoeselt geweest zou zijn. Hoe verliep het
dagelijkse leven tijdens de oorlogsjaren? Ze hoorde wel wat vertellen van
haar papa, maar was nieuwsgierig naar
meer. Daarop lanceerde ze een oproep op Facebook om verhalen over
en foto’s van Hoeselt tijdens WOII
te verzamelen. Hierop reageerde o.a.
Els Loix, een theatermaakster. De
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twee vonden elkaar in dit gezamenlijk
thema, sloegen de handen in elkaar
en gingen op pad om interviews af te
nemen in o.a. bejaardentehuizen en
bij mensen thuis, maar ook uit boeken
van Hoeselaren haalden ze informatie. Allemaal echte, waargebeurde,
vaak aangrijpende, maar soms ook
hartverwarmende verhalen van de
laatste Hoeseltse getuigen die WOII
nog hebben meegemaakt. “Het is
verbluffend wat we allemaal gehoord
hebben. Het greep soms echt naar de
keel” geven de dames ons mee.
Els en Els zaten meteen op dezelfde
lijn en gingen aan de slag met de verhalen en foto’s. Een nieuwe vereniging –Something Else- was geboren.

Een pakkend verteltheater
“We hebben de verhalen daarna uitgeschreven en geordend en hebben ze verwerkt in een emotioneel
en pakkend verteltheater met als titel ‘Tussen hoop en tranen’, want die
woorden beschrijven ons inziens het
best die periode. Acteurs brengen
de verhalen die zullen afgewisseld
Elias Jehaes, 6 jaar toen de oorlog
begon:
Die ochtend, heel vroeg, kwam moeder onze kamer ingelopen, roepend:
“De oorlog is begonnen!” Snel sprongen we uit ons bed en liepen achter
haar aan. Aan de helderblauwe lucht
zag het zwart van de parachutes. We
keken ernaar met grote ogen en snel
kloppend hart. We hoorden bommen
en schoten. Zo stonden we daar op
onze blote voetjes… Dit was echt. De
oorlog was begonnen.

worden met o.a. oorlogsmuziek en
mooie, unieke projectiebeelden” weten Els en Els ons te vertellen. “Op
die manier brengen we deze boeiende
verhalende geschiedenis een stukje
terug tot leven en zo ook dichter bij
de mensen. Want dit mag echt niet
verloren gaan en moeten we steeds
blijven herdenken.”
Cornelis Morias, 12 jaar toen de oorlog begon:

en memoires die reeds opgetekend
werden. Het zijn de ware verhalen van
de laatste getuigen die chronologisch
worden weergegeven van mobilisatie
tot bevrijding, aangevuld met foto’s,
krantenartikelen uit die tijd en fragmenten van originele brieven en kaarten. De verhalen worden bovendien
per hoofdstuk beknopt gekaderd en
gesitueerd in de oorlogsgeschiedenis
om bepaalde situaties en gebeurtenis-

Foto links: Alfons Roosen uit Alt-Hoeselt. Hij was
toen als 18-jarige Hoeselaar gemobiliseerd in de
Ardennen bij het 19de regiment Artillerie. Hij heeft
zware gevechten geleverd tegen het zwaar bewapende en hard getrainde Duitse leger, maar werd op
18 mei als krijgsgevangene afgevoerd naar een Duits
concentratiekamp. (collectie Jean-Marie Roosen)
Foto rechts: Alfons Roosen tijdens de mobilisatie
met legermakkers.

sen beter te kunnen begrijpen in het
grotere geheel van deze grote oorlog.

De grote vluchten vliegtuigen die overdag overkwamen en die luchtgevechten,
dat was echt impressionant om naar te
kijken. Ze schoten de kogels weg, maar
de huls hoorde je dan met een vreemd
roterend geluid naar beneden vallen als
een propeller. Daarna kon je overal lege
hulzen en obussen vinden. De dikste
waren 4 cm doorsnede en kwamen van
de boordkanonnen. De dunnere kogels
werden afgeschoten door de zware
boordmitrailleurs van de jachtvliegtuigen. Zo heb ik er nog altijd thuis
liggen in allerlei maten.
Chronologisch verhalenoverzicht
“Something Else gaat nog een stapje
verder. We hebben immers zoveel verhalen verzameld, dat het onmogelijk
was om ze allemaal in het verteltheater
te verwerken. Daarom worden de tientallen verhalen gebundeld in een boek
met de gelijknamige titel van het theaterstuk. Het boek is een mix van de
tientallen interviews die we zelf hebben
afgenomen, aangevuld met verhalen
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Hoeseltse kinderen in 1943 die oorlogje spelen.
Op de foto staan o.a.: Hary Jacobs, Jef, Fons en Vic
Slechten, Willy en René Jehaes, Jules Peters (kleine
ventje vooraan), Jos Bijloos, Jos Thoelen (met hond)
en Geraldine Croux (verpleegster Rode Kruis).
(collectie Paul Achten)

Het zal een uniek boek zijn dat de lezer
een blik geeft in het dagdagelijks leven
in Hoeselt tijdens de oorlogsjaren” belooft Els ons.
Praktisch
Als corona het toelaat, zal het verteltheater gespeeld worden in coronaproofomstandigheden op zaterdag 5/12,
zondag 6/12 en dinsdag 8/12, telkens
om 20u15. Op zondag 6/12 is er ook

Arthur Boelen, 10 jaar toen de oorlog
begon:
De vliegers kwamen over, het waren er
zoveel, de hele lucht vol. De Belgische
soldaten in ’t Gansteren, die schoten
erop. Thuis besloten we om te vluchten:
mijn oma moesten ze op de kar zetten,
de grote kar van Thewissen. We zijn die
dag samen met de buren gevlucht.

een namiddagvoorstelling voorzien om
14u30.
Tickets kan je online bestellen via
www.terkommen.be en kosten 10 euro.
Het boek is verkrijgbaar voor en na de
voorstellingen en kan je nadien verkrijgen aan het vrijetijdsloket in Ter Kommen en bij dagbladhandel Achten. Het
boek kost slechts 16 euro.

Woensdag 11 november 2020
Viering ter herdenking van Wapenstilstand
Ieder jaar op 11 november herdenken
steden en gemeenten hun slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Ook
de gemeente Hoeselt herdenkt deze
slachtoffers, maar ook de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog en alle
andere oorlogen in de wereld.
Naar jaarlijkse gewoonte is er op
woensdag 11 november in de SintStefanuskerk om 10u30 een bijzondere herdenkingsdienst. Deze plechtigheid zal opgeluisterd worden door
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
in aanwezigheid van de burgerlijke
overheid, een delegatie van de Ko10

ninklijke School voor Onderofficieren
van Saffraanberg, de Hoeseltse oudstrijdersverenigingen en kinderen van
de plaatselijke basisscholen, met aansluitend het gebruikelijk ceremonieel
met toespraken en bloemenhulde
aan het Monument van de Gesneuvelden.
De gemeente wil de inwoners meer
betrekken bij de herdenking en roept
alle belangstellenden op om deel te
nemen aan de plechtigheden.
Naar aanleiding van het coronavirus
zal er dit jaar achteraf geen receptie
plaats vinden.

Nieuw gezicht bij
intergemeentelijke erfgoeddienst
IOED Oost
Hoeselt is sinds 2017 aangesloten
bij de Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst
Oost-Haspengouw
& Voeren, kortweg IOED Oost. De
dienst is een samenwerkingsverband
van Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren
en bekommert zich om het boven- en
ondergrondse erfgoed in die vier gemeenten, dit wil zeggen de historische
gebouwen, landschappen en archeologie.
De dienst wil het erfgoed verder in
kaart brengen, kennis en expertise delen, de zorg voor het erfgoed ondersteunen, en het erfgoed op een gepaste manier ontsluiten. Dit doen ze door
de gemeenten te ondersteunen bij
projecten en dossiers rond onroerend
erfgoed. Ze zijn ook het aanspreekpunt
voor eenieder die vragen heeft over
onroerend erfgoed in de regio.
Team
Archeoloog Tim Vanderbeken besloot
om na 15 jaar Limburg in te ruilen
voor Vlaams-Brabant en werkt nu als
coördinator bij de IOED Winar in het
Hageland. Vanaf eind oktober neemt
Gabriella Kaszas zijn taken rond ondergronds erfgoed over. Gabriella werkte
de voorbije jaren als archeoloog bij
enkele archeologische studiebureaus
in de regio. Zij neemt haar ervaring uit

het veld mee naar het beheer en zal
ook bijzonder inzetten op het ontsluiten van (de kennis over) het erfgoed
en het betrekken van de inwoners
bij het erfgoed van hun dorp of gemeente. De algemene coördinatie van
de IOED wordt voortaan opgenomen
door Veerle Vansant. Zij blijft het aanspreekpunt voor bovengronds erfgoed.
Lopende projecten
IOED Oost verleent advies bij vergunningsaanvragen aan bouwkundig erf-

goed en werken waarbij archeologisch
vooronderzoek vereist is. Ze coördineren de jaarlijkse Open Monumentendag en ondersteunen de gemeente bij
de opmaak van het kerkenbeleidsplan.
In samenwerking met het Regionaal
Landschap werkt de dienst aan de inventarisatie en het beheer van houtkanten in holle wegen. Samen met de
Limburgse collega’s ontsluiten ze het
archeologisch erfgoed van WOII via
het project ‘Onder de radar’. Hierover
lees je meer in de volgende editie van
dit magazine.
Meer informatie en contact
IOED Oost, Maastrichtersteenweg
2b, 3770 Riemst
www.ioedoost.be – “facebook”
- Coördinatie en bovengronds erfgoed: veerle@ioedoost.be
- Ondergronds erfgoed en publiekswerking: gabriella@ioedoost.be

Gabriella Kaszas

Veerle Vansant
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Dialectliefhebber Paul Achten bundelt Hoeseltse cursiefjes
in een boek:

Hôessëlse Pôeskaffékës

Paul Achten heeft de respectabele leeftijd van 84 jaar, maar is nog zo kwiek als wat.
Jarenlang is deze door-en-door Hoeselaar actief bezig met initiatieven die ons mooie
Hoeselts dialect in de kijker zetten. Al vaak hoorden we hem zeggen: “dit is het laatste dat
ik doe”. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en na activiteiten als dialectnamiddagen, revues, dialectmissen, een dialectstrip, dialectshows, dën Hôessëlsë Diksjënêer, en
vele andere succesvolle initiatieven, hield Paul zich de laatste jaren vooral thuis bezig met
het schrijven van korte dialect-columns. Eerst voor Het Belang van Limburg en later via
zijn persoonlijke facebookpagina. Vierhondervijftig ludieke cursiefjes vloeiden zo al uit
zijn pen.

Hôessëlse Pôeskaffékës

Hôessëlse
Pôeskaffékës

Blèf Hôessëls kalle

De vele positieve, verrassende
en nostalgische reacties die er
telkens op volgden, waren de
drijfveer om een selectie te maken van de mooiste dialecttekstjes die hij reeds schreef en deze
in boekvorm uit te brengen. Paul
klopte aan bij de gemeentelijke
cultuurdienst, die zijn voorstel
met open armen ontving en samen gingen ze aan de slag. Ook
mede dankzij de steun van Erfgoed Haspengouw, heeft Paul er
een zeer uniek boek van kunnen
maken. Dankzij een QR-code
bij elk verhaal, kan je immers de
tekst die op die pagina te lezen
is, ook op je smartphone beluisteren. Op die manier kunnen ook de niet-Hoeselaren en
mensen die moeite hebben met
het lezen van de dialectteksten,
begrijpen wat er geschreven
staat.
Het boek telt 80 cursiefjes rond
verschillende thema’s en wordt
opgevrolijkt met 58 foto’s en
30 tekeningen van de hand van
illustrator Yvan Scherpenberg.

s
80 klùchtëge - mer ook sërjeus cursifkë
PAUL ACHTEN

Hôessëls dialekt

vërtèld èn hët

dùr PAUL ACHTEN
mèt QR-code: zo luistërt zje mèt!

Blèf Hôessëls kalle

Het boek is vanaf 9 november te
verkrijgen aan het vrijetijdsloket
in Ter Kommen, bij dagbladhandel Achten en bij Paul Achten
zelf en dit voor de schappelijke
prijs van 18 euro. Zoals Paul het
zelf zegt: “zje kont nog geen
pwo’sse mossële te vër ête go’n.
Een collectors-item dat elke
Hoeselaar in huis moet hebben!

Kies ‘Hët sjùnste
wod’ en win een
boek!
De uitgave van het boek ‘Hôessëlse Pôeskaffékës’ is een mooie gelegenheid om voor de
derde keer op zoek te gaan naar ‘hët sjùnste
Hôessëlse wod’.
Vijftien Hoeseltse taalkrakken hebben 10 typisch Hoeseltse woorden geselecteerd. Het
is nu aan jullie om uit onderstaande woorden
jouw TOP DRIE te kiezen en te mailen naar
blefhoesselskalle@hoeselt.be en dit tegen uiterlijk woensdag 4 november 2020.
Op basis van de inzendingen wordt het mooiste Hoeselt dialectwoord van 2020 gekozen.
Drie personen van wie het uiteindelijk mooiste woord ook hun persoonlijke nummer één
is, winnen één boek ‘Hôessëlse Pôeskaffékës’.
Deze drie winnaars worden geloot en op de
hoogte gebracht om hun boek te komen afhalen.

Vrij zwemmen tijdens
sportcode oranje
vrij zwemmen voor volwassenen (+12 jarigen)

maximum 10 zwemmers per tijdsblok - contactloos zwemmen
Altijd verplicht reserveren op T. 089 309 230 (zwembad)
tijdens de schoolperiode

tijdens Allerheiligenvakantie

maandag

12u00 - 13u00
en 19u00 - 20u00

gesloten

dinsdag

19u00 - 20.00

12u00 - 13u00
en 19u00 - 20u00

woensdag

19u00 - 20.00

12u00 - 13u00
en 19u00 - 20u00

donderdag

12u15 - 13u15
en 19u00 - 20u00

12u00 - 13u00
en 19u00 - 20u00

Welk woord is jouw topper?

vrijdag

12u00 - 13u00

12u00 - 13u00 en 17u30 18u30

1.

zondag

08u45 - 09u45

08u45 - 09u45

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

heudvlùchtëg: licht beschonken,
ijlhoofdig
fëtute: onnozele dingen
mondgengëg: niet te warm, ook niet te
koud, klaar om te eten
keskënôte: complimenten, omhaal
bësjaar: drukte, ’n hele bedoening
kreerurës: (heel) bijna, op het nippertje
bratskont: uithuizige vrouw
tauspang: veiligheidsspeld
onpësjensëg: ongeduldig
vërsmôets: muf

Bedankt om mee
te spelen!

vrij zwemmen voor gezinnen

of voor twee sociale bubbels van telkens maximum vijf personen
maximum 10 zwemmers per tijdsblok - geen contact tussen de
twee sociale bubbels
Altijd verplicht reserveren op T. 089 309 230 (zwembad)
tijdens de schoolperiode

tijdens Allerheiligenvakantie

maandag

-

gesloten

dinsdag

-

17u30 - 18u30

woensdag

-

17u30 - 18u30

-

17u30 - 18u30

10u30 - 11u30

10u30 - 11u30

donderdag
zondag

groepszwemnen voor kinderen van 8-12 jaar

maximum 30 zwemmers per tijdsblok – contact mag - geen eten
en drank, volwassenen niet toegelaten
Altijd verplicht te reserveren op T. 089 309 210 (vrijetijdsloket)
tijdens de schoolperiode

tijdens Allerheiligenvakantie

maandag

-

gesloten

dinsdag

-

13u30 – 14u30
en 15u00 – 16u00

woensdag

-

13u30 – 14u30
en 15u00 – 16u00

donderdag

-

13u30 – 14u30
en 15u00 – 16u00

vrijdag

-

13u30 – 14u30
en 15u00 – 16u00

13u00 - 14u00
en 14u30 - 15u30

-

zaterdag

Nieuwe medewerkers
Annick Daniels is sedert 3 september 2020 de nieuwe medewerker op de gemeentelijke Personeelsdienst. Van harte
welkom, Annick en veel succes bij de gemeente Hoeselt!
Robbie Lanka ben je misschien al tegengekomen in Ter Kommen. Hij was al enkele jaren werkzaam als zaalwachter bij de
gemeentelijke sportdienst.
Onlangs is hij kunnen doorgroeien naar de functie van logistiek medewerker bij de vrijetijdsdiensten. Proficiat!

Annick Daniels

Yana’s Beautysalon
laatsverzorging tot een gespecialiseerde pedicure behandeling.

Robbie Lanka

Yana s
BE AUTY SALON

Ze laat je kennismaken met de gelaatsproducten van Bruno Vassari, een
Spaans cosmeticamerk dat in meer
dan 50 landen actief is.
Yana Wouters heeft ondertussen al
enkele jaren ervaring en heeft tussendoor verschillende opleidingen gevolgd. Zo blijft ze vernieuwend werken
in haar salon.
Tal van behandelingen worden aangeboden en aangepast aan uw behoefte.
Je kan bij haar terecht voor een ge-

Kortom, voor ontspanning of een gezellige babbel, ben je bij haar aan het
juiste adres! Schoonheidsspecialiste
Yana Wouters verwelkomt je graag in
haar schoonheidssalon.
Neem gerust een kijkje op de Facebook pagina “Yana’s Beautysalon”.
Yana’s Beautysalon - Nederstraat 77, 3730 Hoeselt
0474 68 03 30 - Ook op Facebook en Instagram

Online workshop ‘snoeihout voorkomen en verwerken’
telkens 5 tijdstippen voorzien in de betreffende maand, zodat iedere geïnteresseerde wel een tijdstip kan vinden om de
workshop te volgen.
Een tuin waarin veel moet gewerkt worden, levert ook veel
afval op. Eén van de steeds weerkerende karweien is het
snoeien van hagen en struiken. Toch kan je ook hier werk en
afval voorkomen en kan je het verkregen snoeihout nuttig
aanwenden in de tuin. In deze online les krijg je tips en tricks
met heel wat inspirerend beeldmateriaal.

Centrum Duurzaam Groen organiseert tot en met december 2020 gratis online workshops voor particulieren met
telkens een ander thema. In november gaat het over het
snoeihout voorkomen en verwerken in eigen tuin. Er worden
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Dinsdag 3 november van 20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 7 november van 10.00 tot 12.00 uur
Donderdag 12 november van 20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 21 november van 10.00 tot 12 .00 uur
Dinsdag 24 november van 14.00 tot 16.00 uur
Inschrijven: annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be (vergeet niet je voorkeursdatum door te geven). De deelnemers ontvangen een link per mail vlak voor aanvang.

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
HUWELIJKEN

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

Geboren

Datum

Huwelijkspartners

04/09/20

Desiré CAPROENS

15/07/1933

04/09/20

Ellen PALMERS en Robin THOONEN

08/09/20

Jean WAGEMANS

19/04/1923

04/09/20

Suzanne WAUBEN en Viktoria KHROLENKO

08/09/20

Freddy VELTJEN

22/11/1949

12/09/20

Sarah RAMAEKERS en Koen WOLFS

11/09/20

Ghislaine THIJS

21/09/1931

18/09/20

Yana WOUTERS en Ruben MEESEN

12/09/20

Noel SILLEN

8/10/1945

26/09/20

Linde BOHNEN en Tom CALLEBAUT

19/09/20

Jozef LOUIS

28/05/1952

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

COLOFON

HULPDIENSTEN
101

Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en verschijnt maandelijks
behalve in juli augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
centraal oproepnummer 089 59 00 59

Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be

WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33

Contact: Cultuurdienst - Ann Somers
Vormgeving & productie: COMMiX bv, Hoeselt

WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969

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.

BELBUS
011 85 03 00

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN
OP MAANDAG 2 NOVEMBER – ALLERZIELEN
EN OP WOENSDAG 11 NOVEMBER – WAPENSTILSTAND
DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN WERKEN OP AFSPRAAK EN ACHTER GESLOTEN DEUREN.
HET DIENSTENCENTRUM VAN HET OCMW IS GESLOTEN.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Gemeentehuis

Dorpsstraat 17

089 51 03 10

OCMW

Europalaan 1

089 30 92 60

Vrijetijdsloket

Europalaan 2

089 30 92 10

Recyclagepark

Goosstraat 22

Maak uw afspraak bij voorkeur via onze reservatiewebsite op www.hoeselt.be. U kan ook telefonisch een
datum en tijdstip laten vastleggen via het nummer 089 51 03 45

Politiekantoor

Dorpsstraat 3

Maak uw afspraak bij voorkeur via de website van de lokale politie www.politie.be/5381/vragen/aangifte/
hoe-maak-je-een-afspraak of telefonisch op het nummer 089 36 68 06

De bibliotheek en de technische dienst zijn wel nog vrij toegankelijk zonder afspraak tijdens de openingsuren.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Bibliotheek

O.L.Vrouwplein 1 bus 1
089 30 92 50

16.00–19.00u.

gesloten

13.00–16.00u.

16.00–19.00u.

9.00–12.00u.

9.00–12.00u.

Technische dienst

Winterbeekstraat 3
089 30 92 40

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–14.00u.

gesloten

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).
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Waarom is er de Coronalert app?
De app kan:
• je waarschuwen als je in nauw contact bent
geweest met iemand die positief testte op
het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je
weet dus niet met wie, waar en wanneer.
• je adviseren over wat je moet doen om jezelf
en anderen te beschermen.
• andere gebruikers van de app, waarmee je in
nauw contact stond, anoniem waarschuwen
als je zelf positief zou testen op het coronavirus.
Met Coronalert bescherm je jezelf en de anderen
Met wie had je eergisteren contact? En de dagen daarvoor? Met wie zat je samen in de trein?
Of in de bus, de metro, op café of op restaurant?
Vaak ken je hen niet eens persoonlijk. Toch is
elk nauw contact een risico.
Coronalert helpt je om dit op te volgen. Bovendien gebeurt dat anoniem. Zo bescherm je
tegelijk je gezondheid én je privacy.
Als een gebruiker van de app besmet is met het
coronavirus, kan die persoon een waarschuwing
laten uitsturen naar al zijn nauwe contacten van
de voorbije dagen. Dit gaat sneller dan het klassieke contactonderzoek
van het contact-center.
Bovendien werkt het
ook voor contacten die
je niet persoonlijk kent.
Snelheid is belangrijk,
om jezelf en je dierbaren
te beschermen.

