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VOORWOORD
Beste Hoeselaren
Ons leven werd in 2020 volledig ondersteboven gekeerd.
We raakten verwikkeld in een strijd tegen een gevaarlijke,
onzichtbare vijand: COVID-19.
Als burgemeester voel ik mij meer dan ooit verantwoordelijk voor de veiligheid van alle Hoeselaren. Mijn aandacht
gaat daarbij in het bijzonder uit naar de meest kwetsbare
groepen, onder andere senioren en alleenstaanden, die zeer
moeilijke momenten doormaken.
Voor de oudere generatie roept deze situatie ongetwijfeld
herinneringen op aan de tweede wereldoorlog, die zij aan
den lijve ondervonden.
Voor het eerst wordt nu ook de naoorlogse generatie geconfronteerd met een levensbedreigende situatie.
Onze kinderen en kleinkinderen maken op hun leeftijd
vreemde tijden mee. Hun doen en laten werd volledig ondersteboven gezet.
Uiteraard sta ik dagelijks stil bij de getroffenen en overledenen. Niet zelden gestorven in het ziekenhuis in afwezigheid
van familie.
Gelukkig is er steeds ons zorgpersoneel, de helden van deze
crisis, dat dag en nacht klaar staat om de nodige medische
zorgen toe te dienen.
Mijn bijzondere dank gaat dan ook uit naar de ganse zorgsector, maar zeker ook aan eenieder die instaat voor het
veiligheidsbeleid: ambtenaren in de gemeentelijke crisiscel,
politieagenten, …
Elke besmetting die we hebben kunnen genezen én voorkomen, komt er onder meer door hun zware inspanningen.

Daardoor waren we geruime tijd
de minst besmette gemeente in
Limburg. Ondanks onze inspanningen, zijn er ook in onze gemeente
slachtoffers te betreuren. Mijn gedachten gaan dan ook uit naar de
nabestaanden van diegene die deze
oneerlijke strijd hebben verloren.
Enigszins positieve signalen krijgen we voorlopig enkel in de vorm
van beloftes van wetenschappers die stellen dat het virus
zal worden overwonnen. Een vaccin zal ons redden en een
uitweg bieden uit deze crisis. Tot die tijd zullen we moeten
leren samenleven met het virus en onze manier van leven
aanpassen. Dat betekent dat we een deel van onze vrijheid,
waar onze oude generatie tijdens de tweede wereldoorlog
hard voor heeft gestreden, voorlopig zullen moeten opofferen. Ongebreidelde vrijheid kan niet zegevieren wanneer
een pandemie woedt.
Op het moment dat ik mijn voorwoord schrijf, 9 november, koester ik hoop dat de besmettingscijfers verder zullen blijven dalen. Ik blijf de moed erin houden dat we bij de
kerst- en nieuwjaarsdagen samen kunnen zijn.
Als we allemaal ons uiterste best blijven doen, ook al is het
echt niet makkelijk, wordt er misschien wat meer mogelijk.
Samen tegen besmettingen.
Uw burgervader
Werner

Ook de inzet van onze inwoners is lovenswaardig. De afgekondigde veiligheidsmaatregelen werden in onze gemeente
veelal precies opgevolgd.

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

Kapelletjesfietstocht krijgt facelift
en wordt ‘kapeltocht’
Eind jaren negentig wandelden Lea Boes en haar betreurde
echtgenoot Gerard Croux (+ 2002) vaak doorheen onze
gemeente/deelgemeenten. Op hun tocht fotografeerden zij
iedere kapel, nis-kapel, kruis-en Mariabeeld die zij tegenkwamen. De teller stopte uiteindelijk op 311! De foto’s bevinden zich in het archief van de Hoeseltse Geschiedkundige

Studiegroep. Deze studiegroep koppelde indertijd, samen met
de dienst Toerisme, hieraan een fietstocht, namelijk de ‘kapelletjesfietstocht’.
Nu werd de intussen verouderde tocht onder impuls van de
dienst Toerisme herbekeken, voorzien van nieuwe signalisatieborden én werd er een nieuwe naam gekozen: ‘kapeltocht’. Je
hebt de keuze uit 3 verschillende afstanden: 42 km (blauwe
pijl), 31 km (rode pijl) en 21 km (groene pijl).
Je fietst niet alleen langs deze mooie stukjes erfgoed maar je
doorkruist ook de allermooiste plekken die onze gemeente rijk is.
De kaarten kan je gratis downloaden op www.hoeselt.be.
Startplaatsen zijn:
Ter kommen,
Europalaan 2
Kluis van Vrijhern,
Kluisstraat

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
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Hët sjùnste Hôesselse wod van 2020 ès …

‘keskënôte’ (complimenten, omhaal)

Voor de derde keer werd er een zoektocht naar 'hët sjùnste Hôesselse wod' georganiseerd.
Elke deelnemer mocht uit 10 typisch Hoeseltse woorden zijn top 3 doorsturen. Het woord dat de hoogste score behaalde is
'keskënôte'. Dit woord was de nummer 1 bij maar liefst 108 inzendingen!
Uit deze inzendingen werden drie winnaars geloot:
1. Marcel Verjans
2. Maggy Lenaers
3. Paulette Steegen
Zij mogen een gratis exemplaar van het cursiefjesboek 'Hôessëlse Pôeskaffékës' afhalen aan het vrijetijdsloket in Ter Kommen.
Op de tweede plaats eindigde het woord 'fëtute' (onnozele dingen); op de derde plaats 'onpësjensëg' (ongeduldig).
Bedankt aan allen voor jullie sympathieke deelname!

Hôessëlse
Pôeskaffékës

Beste dialectliefhebb
er,

Het ludieke cursiefj
esboek Pôeskaffékës
van Paul Achten is kl
aar!

Om in deze moeilijk
e dagen toch wat po
sitiviteit in jullie huisk
mer te brengen, kan
aje dit unieke boek ko
pen aan 18 euro.
1. Door overschrijving
van 18 €
op het rek.nr van GC
Ter Kommen BE21 78
45 3817 3103
met vermelding: boek
Paul Achten + naam
De boeken worden
binnen een straal van
10 km (vanaf Ter
Kommen) gratis aan
huis geleverd door de
gemeentelijke vrijetijdsdienst.
2. Bij Paul Achten:

ld èn hët

fkës vërtè
80 klùchtëge - mer ook sërjeus cursi

Hôessëls dialekt

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

Blèf Hôessëls kalle

- tel. via 0476 31 66
61 of 089 41 21 30
- via mail: pachten1@
gmail.com

3. Bij boek- en dagb
ladhandel Achten,
L.Lambrechtsstraat
te Hoeselt
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Veel leesplezier!

Boekentips en Wist-je-datjes van de bibliotheek
Sinds kort kan je op de sociale kanalen van de bibliotheek heel
wat boekentips en ‘wist-je-datjes’ terugvinden. Dinsdag komen
de boekentips voor de jeugd en op donderdag voor de volwassenen. Dit initiatief komt er om de bezoekers te inspireren. De
‘wist-je-datjes’ worden eerder op willekeurige momenten ge-

post en dienen om de klanten een beetje begeleiding te bieden
en wegwijs te maken in de bibliotheek. Hieronder enkele voorbeelden van boekentips en ‘wist-je-datjes’. De bibliotheek kan
je nu ook volgen op facebook (@hoeseltbibliotheek) en ook op
instagram (@bibhoeselt).

Wist-je-datje over onze
aankoopsuggestie-doos

Boekentip Jeugd

Boekentip Volwassenen

Monsterlijke microben - Een bundeling van vragen die door kinderen gesteld zijn aan professoren van de universiteit van Leuven. De vragen zijn
gegroepeerd in de volgende hoofdstukken: Wat zijn microben en wat
doen ze? Hoe verspreiden de monstertjes zich en hoe ga ik ze te lijf?
Waarom blijft het griepvirus de kop
opsteken? Welke microben zijn echte
moordenaars? en Word zelf microbioloog. Per hoofdstuk worden vijf subvragen beantwoord. De hoofdstukken
worden afgesloten met een test, waarvan de antwoorden achterin staan. De
inhoud van deze heruitgave is geactualiseerd, er is informatie toegevoegd
over het coronavirus bij het thema
‘Wat zijn de gemeenste virussen?’.
Positief is dat het boek zich beperkt
zich tot één onderwerp, waardoor er
vrij diep op de informatie kan worden
ingegaan. De informatie is voor kinderen interessant en duidelijk. In het
laatste hoofdstuk staan vijf eenvoudige
proefjes die kinderen met hulp van een
volwassene kunnen doen. Overzichtelijke lay-out met veel kleurrijke tekeningen met stripachtige figuurtjes, die
er niet altijd vrolijk uitzien. De auteur is
schrijver, journalist en televisiemaker.
Het thema van dit keurig verzorgde
boek, gemaakt in samenwerking met
een professor, is helaas erg actueel.
© NBD Biblion

Femme Fatale - Als June haar vroegere
liefde Lexi weer tegenkomt, laaien de
liefde en de lust meteen weer op. Al vrij
snel weten ze dat ze samen verder willen. June is echter getrouwd en draagt
samen met haar man een groot verdriet: de dood van hun dochtertje. Om
een antwoord te krijgen op een aantal
onduidelijkheden rondom haar dood
en om het verdriet een plaats te geven,
praat June met psychologe Kathleen.
Het is echter de vraag of Kathleen haar
hoofd er wel bij heeft, aangezien zij zelf
ondertussen ook het een en ander
meemaakt in haar privéleven. Toeval,
goede wil en kwade opzet leiden tot
onverwachte uitkomsten in deze erotische thriller.

WIST JE DAT we sinds kort een aankoopsuggestie-doos in onze bibliotheek hebben? Missen wij een boek,
een cd, een dvd, een strip of een tijdschrift dat je toch graag zou willen lenen? Doe een aankoopsuggestie! Wij
gaan na of je voorstel relevant en haalbaar is. Vul je gegevens en de gegevens
van je suggestie in, vouw het papier
dicht en steek dit in de doos. De doos
en bijhorende formulieren kan je vinden aan onze balie.

Geschreven in korte hoofdstukken
vanuit verschillende perspectieven,
waarbij het perspectief van Kathleen in
ik-vorm staat.
Het gaat met name om het plot en de
spannende, onverwachte en erotische
wendingen. Van een uitdieping van de
personages en een diepgaand verhaal
is nauwelijks sprake.
Geschreven door een Vlaamse bestsellerauteur. Het boek maakt deel uit
van een serie waarin psychologe Kathleen een rol speelt, maar is ook afzonderlijk te lezen.
© NBD Biblion
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De tuin winterklaar maken
Het klinkt misschien logisch, maar het
is van belang dat je tuin winterklaar is
voordat de winter begint. Met de juiste
voorbereidingen zijn je tuin, planten en
terras klaar voor het nieuwe seizoen.
Waarom maak ik mijn tuin winterklaar?
Wist je dat je er in het najaar al voor
kunt zorgen dat je tuin er mooi en fris
uitziet in het voorjaar? Dit kun je realiseren door je tuin winterklaar te maken
voordat de winter begint. Zo bespaar je
jezelf een hoop werk in het voorjaar en
zorg je voor een mooie groei en bloei
van je tuin. Ook kun je schade als gevolg van vorst in de winter beperken en
in sommige gevallen zelfs voorkomen.
Bladeren
Verwijder alle bladeren regelmatig van
het gazon om het gazon luchtig en
groen te houden en mosvorming zo
veel mogelijk te voorkomen.
In de borders en onder je haag mogen
bladeren in de winter blijven liggen.
Zo wordt een laag je gevormd dat de
wortels van je planten en heggen beschermt tegen vorst. Let wel goed op
of er schimmels of andere ziekten op
de bladeren te zien zijn. Is dit het geval, haal dan de bladeren weg om ver6

spreiding van schimmels en ziekten te
voorkomen.
Planten en vorst
Bij het winterklaar maken van je tuin is
het belangrijk te kijken naar je planten.
Zo zijn bepaalde planten heel gevoelig
voor vorst, terwijl andere planten zelfs
in de winter groen blijven.
Vorstgevoelige planten
Vorstgevoelige planten sterven snel bij
vorst, voornamelijk door natte bodems
die bevriezen. Zorg er daarom voor dat
deze planten op een waterdoorlatende
plek staan. Indien mogelijk plaats je de
planten in potten, zodat je ze bij vorst
binnen kunt zetten in bijvoorbeeld een
schuur.
Planten in potten
Planten in potten zijn in de winter nog
kwetsbaarder bij vorst dan planten die
in de grond staan; door de wand van de
pot kunnen de wortels namelijk eerder
bevriezen. Bescherm planten in potten door de potten aan de buitenkant
in te pakken met noppenfolie. Vergeet
niet om gaatjes in de bodem van het
noppenfolie te maken, zodat regenwater nog weg kan lopen. Wanneer
het langdurig en/of harder gaat vriezen, is het goed de bepotte planten in

een schuur of garage te zetten.
Wintergroene planten
Planten die ook in de winter groen blijven, hoeven bij lichte vorst in principe
niet beschermd te worden. Wanneer
het zowel ’s nachts als overdag streng
vriest, is het wel goed je wintergroene
plant te beschermen tegen vorst. Dit
doe je door de plant in te pakken in speciaal vliesdoek, maar ook oude lakens,
handdoeken of juten doeken voldoen.
Zorg ervoor dat je luchtig materiaal gebruikt, zodat de plant kan ademen en
schimmels en rotting voorkomen worden. Zodra de vorstperiode is afgelopen, mag je de bescherming weer van
de plant halen.
Winterharde planten
Winterharde planten beschermen zichzelf tegen winters weer, bijvoorbeeld
door boven de grond geheel af te sterven of door alle bladeren te laten vallen.
Hun wortels blijven in de grond goed
beschermd. Let wel: winterharde planten in potten kunnen ook beschadigen
door vorst. In dat geval hebben deze
planten toch extra bescherming nodig
tijdens de winter.
Winterklaar snoeien
Voor sommige planten en bomen is een

wintersnoei nodig. Over het algemeen
geldt dat druivenplanten, esdoorns,
berken, haagbeuken, lavendel en hortensia’s die bloeien op oude knoppen
vóór de winter nog gesnoeid mogen
worden. Terwijl het voor de overige
fruitbomen, coniferen, rozen en klimplanten juist niet verstandig is ze in deze
periode te snoeien. Houd dus goed in
de gaten welke planten en bomen wel
en niet gesnoeid mogen worden in deze
periode.

Aardewerk
Aardewerk is gevoelig voor vorst en kan
barsten wanneer je hier geen rekening
mee houdt. Zet je bloempot, vaas, asbak en ander aardewerk ondersteboven
op een beschutte plaats. Zo kan er geen
water in blijven staan en breekt je aardewerk niet bij vorst.

Buitenkraan en tuinslang
Om te voorkomen dat je buitenkraan
en waterleiding bevriezen, sluit je de
watertoevoer af. Vervolgens draai je de
kraan open om het restwater weg te laten lopen. Ook kranen in een schuurtje
of buitenhuisje kunnen bevriezen in de
winter, dus ga alle kranen na die in de
winter de kou trotseren.
Vergeet ook zeker de tuinslang niet.
Wanneer het water dat hierin zit bevriest, zet het uit en kan de tuinslang
barsten. Zorg er dus voor dat het restwater uit de slang gelopen is voordat je
de tuinslang opbergt.

Online workshop ‘Voedselverlies voorkomen’
Centrum Duurzaam Groen organiseert tot en met december 2020 gratis online workshops voor particulieren
met telkens een ander thema. In december gaat het over
‘voedselverlies voorkomen’. Er worden telkens 5 tijdstippen voorzien in de betreffende maand, zodat iedere
geïnteresseerde wel een tijdstip kan vinden om de workshop te volgen.
Weet je niet zo goed wat je aan moet vangen met keukenrestjes, vind je het zonde om die restjes zomaar weg te gooien
en heb je koken nog niet zo goed in de vingers? Deze sessie
geeft je eenvoudige en relevante tips en tricks om keukenen (moes)tuinresten te bewaren en te verwerken in nieuwe
gerechten. Je hoeft geen keukenprinses, geen beroepskok
of geen ervaren restjesridder te zijn om de tips en tricks te
kunnen toepassen op de overschotjes uit je koelkast! De lesgever gaat met de toehoorders in interactie om de achterliggende theorie te benadrukken.

Zaterdag 5 december van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 8 december van 20.00 tot 22.00 uur
Dinsdag 15 december van 14.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 19 december 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 22 december van 20.00 tot 22.00 uur
Inschrijven: annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be (vergeet niet je voorkeursdatum door te geven). De deelnemers ontvangen een link per mail vlak voor
aanvang.
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Met nieuw provinciaal erfgoedproject
‘Onder de Radar’ worden oorlogsgetuigenissen
(WO II) voor de toekomst bewaard

De provincie Limburg lanceert, i.s.m. Universiteit Gent,
het nieuwe participatieve project “Onder de Radar”. “Dat
ook onze provincie heel wat meegemaakt heeft in WO II
hoeft geen betoog. Maar we zijn ons minder bewust van de
sporen die de oorlog heeft achtergelaten: fysieke littekens
in het landschap, maar ook verhalen in de hoofden van wie
erbij was. Samen vormen ze een deel van onze geschiedenis die we in gedachten en in ere moeten houden. Dankzij
een onderzoek van de Universiteit Gent en de input van alle
Limburgers kunnen we via onderderadar.be de puzzel van
WO II verder aanvullen”, aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed.
In 2019 ontdekte de Vakgoep Archeologie van de UGent
een unieke reeks Duitse luchtfoto’s uit WO II in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA). Ze waren 75 jaar geleden
door de geallieerden onderschept tijdens een geheime missie op het einde van de oorlog. Het team ging aan de slag
om de luchtfoto’s zorgvuldig te digitaliseren en te onderzoeken, aangevuld met Amerikaanse luchtfoto’s. De 810 foto’s
dekken het volledige Limburgse grondgebied en geven een
prachtig beeld van het Limburg van toen.
Gedeputeerde Igor Philtjens: “Het nieuwe participatieve
8

project “Onder de Radar” neemt het overzichtsbeeld van het
toenmalige Limburg als uitgangspunt. Het nieuwe project
is een uitnodiging aan alle Limburgers, maar zeker ook aan
alle andere geïnteresseerden en specialisten, om het beeld
te vervolledigen. De provincie Limburg brengt de komende
maanden uit elk van de 42 Limburgse gemeenten een WO IIgetuigenis. Unieke verhalen rond loopgraven, bunkers, vliegvelden, schuiloorden, kampementen, enz. Pakkende verhalen
vlak bij onze voordeur. Anderzijds zal het platform ook een
bron van inspiratie en virtueel werkveld worden voor historici,
archeologen, de erfgoedsector, educatieve projecten, …” Op
woensdag 13 januari is onze gemeente aan de beurt.
Het platform en de reeks verhalen werden gelanceerd op
9 oktober. Het platform (www.onderderadar.be) blijft minstens 3 jaar online.
Duik mee onder de radar
De provincie Limburg zet niet voor het eerst een participatief project op touw. “Dat is niet onlogisch, een groot stuk
van ons erfgoed berust in de hoofden van de Limburgers.
Erfgoed wordt vaak gezien als iets tastbaar, maar dat is het
zeker niet altijd. We moeten daarom blijven bijleren uit de
kennis van voorgaande generaties. Niet alleen om ons be-

staand erfgoed beter te leren kennen, maar ook en bovenal
om geen onontdekt erfgoed verloren te laten gaan”, aldus
gedeputeerde Philtjens.
Het provinciebestuur roept hiervoor de hulp in van alle Limburgers: duik mee onder de radar en speur naar bunkers,
loopgraven, vliegvelden, noodbruggen, schuiloorden, … Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Verken jouw
omgeving en bij uitstek de hele provincie, en leg samen de
laatste geheimen van WO II bloot.
Deel je kennis
Ken je zelf een relict of een overblijfsel, uit WO II? Heb

Waar komen de foto’s vandaan? April
1945: Operatie Dick Tracey onderschept archief van meer dan 800
000 Duitse luchtfoto’s
Luchtfotografie speelde een enorm
belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog: miljoenen foto’s werden genomen door alle partijen. In april 1945
probeerden de terugtrekkende Duitsers hun archieven veilig te stellen door
ze te verstoppen. Tijdens de geheime
operatie ‘Dick Tracey’ slaagden de geallieerden er in om 800 000 luchtfoto’s van Europa en de Sovjetunie te
onderscheppen bij een Beierse boer,
verborgen onder het hooi. Van de 594
beelden van België zijn er 96 boven
Limburg getrokken. Hun uitstekende
kwaliteit en de notities van de Duitsers
op de foto’s geven veel informatie prijs
die velen nog niet kennen. Maar ook de
geallieerden organiseerden meerdere
vluchten, zoals operatie Casey Jones,
om onder meer Limburg in beeld te
brengen.

je een origineel verhaal over dit relict? Prik het dan op de
kaart of op één van de vele luchtfoto’s. Voeg vervolgens
je eigen verhaal, foto’s en filmpjes toe op het platform.
Deel je informatie met alle Limburgers. Of struin door de
vondsten van anderen en herontdek wat al die tijd onder
de radar bleef.
Je kan beginnen grasduinen op de kaart, het Limburg uit WO II
verkennen en op zoek gaan naar sporen die de laatste geheimen
van WO II blootleggen. Tot 31 juli 2021 kun je jouw verhaal insturen, maar ook daarna kun je het platform blijven bezoeken.
Surf naar www.onderderadar.be

verse Limburgers zullen de revue passeren met een unieke getuigenis uit
WO II. Op woensdag 13 januari wordt
het verhaal van onze gemeente online
gezet en kun je in de bibliotheek onze
postkaart ontdekken. Verzamelaars
kunnen op die manier Limburg rondreizen om in elke gemeente een postkaart op te halen.
Een platform voor Limburgers, voor
onderzoek naar onze geschiedenis en
ons erfgoed, voor educatie
Het digitale platform blijft minimaal
3 jaar online voor onderzoekers, erfgoedliefhebbers, gemeenten, eigenaren, maar ook voor alle Limburgers.

Behalve boeiende verhalen verzamelen én samen de puzzel van het Limburg van toen leggen en aanvullen,
dient dit project ook nog heel wat andere doelen.
Het zal onderzoekers stimuleren om
meer onderzoek te verrichten naar
onroerend erfgoedrelicten uit WO II.
Het is een informatiebron voor wie
publieksprojecten wil realiseren rond
of bij WO II-erfgoed. Het helpt ons
om onroerend erfgoed nog beter dan
voorheen te bewaren en te beheren.
En, tot slot, kan het platform een breder publiek sensibiliseren rond metaaldetectie.

75 jaar later: een puzzel van luchtfoto’s, 42 unieke verhalen, maar vooral
de bijdragen van alle Limburgers zullen van “Onder de Radar” een succes
maken
Onder de Radar is een participatief
project. Dat betekent dat iedereen
kan bijdragen om van het platform een
succes te maken. We roepen alle Limburgers en andere liefhebbers op om
mee te zoeken naar sporen en verhalen te verzamelen. Bovendien geven
we zelf al een aanzet met 42 unieke
verhalen.
42 unieke Limburgse WO II-getuigenissen
Van oktober 2020 tot juli 2021 brengen we wekelijks een boeiend verhaal,
één uit elke Limburgse gemeente. Di9

Participatie: wat we samen doen,
doen we beter
Burgerbetrokkenheid kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er zes niveaus
op de participatieladder: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen en uiteindelijk zelfbestuur.
1. Informeren gaat over het communiceren van beslissingen naar de inwoners van de gemeente. Dat doen
we via het gemeentelijk infoblad,
het verlenen van informatie aan het
loket of telefoon, via websites of
sociale media… Het is eenrichtingsverkeer, maar wel belangrijk eenrichtingsverkeer.
2. Raadplegen gaat over het consulteren van adviesraden of burgers bij
het nemen of overwegen van een
beslissing. Zo krijgt de gemeente
zicht op eventuele weerstand of
medewerking van burgers.

3. Adviseren is een adviesvorm waarbij burgers en adviesraden worden
uitgenodigd om mee te praten en
te discussiëren over bepaalde onderwerpen. Soms kan het advies
gevolgd worden, soms ook niet.
4. Coproductie duidt op de mogelijkheid om samen dingen vorm te geven. Burgers kunnen zelf onderwerpen aanreiken waarrond ze willen
werken en krijgen een deel van de
verantwoordelijkheid om dit vorm
te geven.
5. Meebeslissen geeft de burgers de
mogelijkheid om mee te bepalen

Oer Gedach?
Wat alleszins duidelijk is, is dat blijven hangen op het onderste niveau van informeren absoluut niet meer voldoende is
voor een gemeente anno 2020. Gelukkig gaat de gemeente Hoeselt al een tijdje verder dan dat met adviesraden en
het ondersteunen en meewerken aan projecten die op initiatief van scholen of verenigingen opgestart worden.
Het doel is om te evolueren naar een nog actievere samenleving met een open en uitnodigende overheid. Gemeenten
beseffen meer en meer dat de rol van de overheid langzaam
mee evolueert naar een meer ondersteunende rol.
Om enkele plannen voor de gemeente Hoeselt vorm te geven vragen we de komende maanden jouw advies en inbreng
via een participatieplatform. Het idee om burgers meer te
betrekken bij het beleid is er al langer, maar door de coronacrisis was het logisch om een online platform te kiezen. Dat
doen we in samenwerking met Citizenlab, dat lokale overheden wereldwijd begeleidt met burgerparticipatie.
Wat betekent dit concreet? Na het registreren en inloggen
op de website www.oergedach.hoeselt.be kan je nu jouw
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wat de beslissing uiteindelijk zal worden. Het lokaal bestuur geeft een
deel van haar mandaat terug aan de
burger. Het is niet zo dat de burger
volledig beslist, maar wel samen.
6. Zelfbesturen gebeurt bij acties om
de maatschappij beter te maken van
onderuit. Burgers, bedrijven en organisaties nemen zelf het initiatief en
rollen het volledig uit, zonder betrokkenheid van de overheid. Overheden
kunnen er voor zorgen dat er een kader is, of voor financiering zorgen.
Afhankelijk van het project is een ander type participatie het meest geschikt. Belangrijk is dat voor elk niveau
de rollen en verwachtingen van elke
partij op voorhand duidelijk zijn.

gedacht geven. De thema’s wisselen regelmatig, bijvoorbeeld thema’s binnen de domeinen omgeving, sport, cultuur, … dus ga af en toe opnieuw kijken op het platform hoe
het evolueert of welke topics het gehaald hebben.
Zo kan je op dit moment je gedacht geven over het opstellen van een gemeentelijk klimaatplan en een verkeerscirculatieplan. Op die manier regisseer je rechtstreeks mee aan
het Hoeselt van morgen!
In tegenstelling tot de sociale media sta je direct in contact met de gemeentelijke diensten. Zo willen we op een
positieve manier aan de toekomst werken van jouw buurt,
parochie en gemeente.
Bij het opstellen van plannen eindigt het niet, want die plannen gaan ook uitgevoerd moeten worden. Bij de concrete
invulling kunnen burgers in de toekomst in hogere participatieniveaus ingeschakeld worden. Het gaat dan om maatschappelijke acties over inrichting, onderhoud, beheer of
aanleg.
Geef ons ‘oer gedach’ en neem een kijkje op
www.oergedach.hoeselt.be

Hoeseltse lectuur gratis aan huis geleverd in coronatijd
Het Hoeseltse culturele leven ligt weer even stil. Tenminste dat zou je denken. Voor een stuk is dat inderdaad ook
zo, maar we beschikken in onze gemeente ook over heel wat
schrijverstalent en hun creatief molentje blijft gelukkig ook in
barre coronatijd lustig draaien. Dat resulteerde de afgelopen
en komende maanden in maar liefst 5 gedrukte publicaties.

Omdat verplaatsingen nu niet evident zijn, bieden de
vrijetijdsdiensten een extra dienst aan. Op bestelling via
mail en na overschrijving van het verschuldigde bedrag,
wordt je gewenste product gratis aan huis geleverd binnen een straal van 10 km vanaf Ter Kommen.

Ideaal om de eindejaarsperiode en vele uren ophokplicht door
het coronavirus thuis op een leuke manier door te brengen. En
natuurlijk ook een ideaal kerstgeschenk voor de échte Hoeselaar!
De Kluis van Vrijhern |
Verborgen Parel, Eeuwenoude Stilte
Een rijk geïllustreerde uitgave van de
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep over het ontstaan en de geschiedenis van de Kluis van Vrijhern en
het kleurrijke leven van de kluizenaars.
Prijs: 5 euro

WIE HET GANSE PAKKET BESTELT,
BETAALT SLECHTS 45 EURO.

Tussen hoop en tranen - Echte
verhalen van Hoeselaren over de
Tweede Wereldoorlog
Els Hellinx ging langs bij de laatste
Hoeseltse getuigen van WOII en bundelde hun verhalen in een boek. Hierover kon je al meer lezen in de vorige
editie van HMG.
Het daaraan gekoppelde verteltheater
dat in december voorzien was, moet
door de coronacrisis helaas worden
uitgesteld naar een latere periode.
Voorlopig is dat februari 2021.
Maar je kan dus al genieten van de
pakkende verhalen die in het boek opgetekend werden.
Prijs: 16 euro
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Landschapskalender 2021
Een selectie van 24 prachtige landschapsfoto’s werd gebundeld in een
kalender van 2021. Fleur je kleinste kamertje er mee op, hang hem langs het
prikbord of geef ‘m cadeau en pronk
met onze mooiste Hoeseltse kiekjes!
Prijs: 5 euro

ren over de Tweede Wereldo
Echte verhalen van Hoesela

Wereldoorlog mee te
Hoe was het om de Tweede
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maken? Wij vroegen het
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nemen
Met hun herinneringen
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hebben beleefd van kind
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Tussen hoop en tranen

Hôesëlse Pôeskaffékës
Paul Achten verzamelde 80 van zijn
Hoeseltse dialectcursiefjes in een
boek. Bij elk verhaaltje staat een QRcode, waardoor je de tekst van die
pagina ook te horen krijgt.
Zie ook pagina 4
Prijs: 18 euro

Tussen hoop
en tranen

De Sjùnste
Postkaarten
Pakketje van
12 postkaarten
met daarop de mooiste landschappen van Hoeselt. Altijd leuk om in
deze coronatijd te versturen naar een
ver of minder ver wonende vriend of
vriendin of familielid en tegelijkertijd de
mooie natuur van onze gemeente extra
onder de aandacht te brengen. Of gewoon om te verzamelen natuurlijk
Prijs: 4 euro

ren over
Echte verhalen van Hoesela
de Tweede Wereldoorlog

Bestellen?
Stuur een mailtje naar vrijetijd@hoeselt.be en vermeld er duidelijk in welke
publicatie(s) je graag wil bestellen.
Vermeld ook duidelijk je adres, zodat onze medewerkers je pakketje gemakkelijk in de juiste brievenbus kunnen droppen.
Schrijf het verschuldigde bedrag over op rekeningnr. BE21 7845 3817 3103
en vermeld in de mededeling over welke publicatie(s) het gaat.
Van het moment dat het bedrag op deze rekening staat, wordt je bestelling
binnen de week bij jou thuis geleverd.
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Hou je kot gezond!
85% van onze tijd…. zoveel zitten we
met ons allen binnen!
En zeker als het kouder wordt of we
ineens allemaal in ons kot moeten
blijven.
Dan merken we ineens het enorme belang van een fijne, gezellige thuis maar
vooral ook van een gezonde thuis. Een
veilige haven, waar we zowel kunnen
(thuis)werken als ontspannen.
Gelukkig zijn er deze simpele vuistregels om ons kot gezond te houden.
Want niet alleen in tijden van corona, is
ventileren en verluchten belangrijk om
de kans op besmetting te verminderen.
Maar door regelmatig je raam te openen vermijd je ook de opstapeling van
andere vervuilende stoffen en ban je
vocht en schimmel.
De basis voor een gezond kot is zorgen voor een constante luchtdoorstroming in je huis: ventileren. Hoe je
dat doet? Afhankelijk van je woning
kan dat met een ventilatiesysteem,
of gewoon met een raam.
Heb ook aandacht voor vocht, dat in
huis geproduceerd wordt bij bv. koken,
douchen of de was drogen. Je kan dit
simpel afvoeren door een raam te ope-

nen en zo de kans op vocht en schimmelproblemen de kop in te drukken.

Zorg voor een open raam, of gebruik ze
buiten.

Sta ook stil met stoffen die lucht in huis
vervuilen. Beperk het gebruik van vervuilende stoffen in huis zoals gevaarlijke poetsproducten, sigarettenrook,…

Een laatste tip, maar dan ook één van
levensbelang om het dodelijke CO te
vermijden: laat je verwarmingstoestel
regelmatig nakijken.

Eerstelijnspsycholoog voor personen vanaf
65 jaar die nood hebben aan een luisterend oor
Voor wie?
Voor inwoners van 65 jaar of ouder,
binnen de regio ZOLim (Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Tongeren en
Voeren)
Voor welke klachten, problemen?
Er verandert veel als je ouder wordt,
zowel lichamelijk als op vlak van geestelijke gezondheid. Denk bijvoorbeeld
maar aan een chronische ziekte, lichamelijke achteruitgang, het verlies
van een dierbare, een moeilijke rouwverwerking, depressieve klachten, het
missen van een doel, relatieproblemen
enz ...

Je spreekt hier best over zodat je dit
niet alleen hoeft te verwerken. Want
klachten negeren kan leiden tot bijkomende gezondheidsproblemen.
Wist je trouwens dat een eerstelijnspsycholoog je daarbij kan helpen?
Wat is een eerstelijnspsycholoog?
De eerstelijnspsycholoog maakt tijd
voor jouw verhaal en biedt een luisterend oor aan. Samen wordt er gezocht
naar wat kan helpen en dat tijdens
een korte begeleiding van een viertal
gesprekken. Heb je daarna nood aan
meer ondersteuning dan wordt er samen gezocht naar de beste oplossing.

Wat kost het?
- Standaard: 11 euro per consult (50
minuten)
- Heb je een verhoogde tegemoetkoming in ziektekosten of zit je in
schuldbemiddeling, dan betaal je 4
euro per consult (50 minuten)
Dienstencentrum De Piepel in Tongeren:
012 24 24 30 of ELPOuderen@depiepel.be
Zorgloket Bilzen: 089 39 96 20
of ELPOuderen@bilzen.be

Op pensioen
Maurice Hamael, magazijnier bij de technische dienst, gaat deze maand met pensioen. Maurice heeft lang gewerkt als klusjesman en voertuigtechnieker binnen de ‘toen nog’ gemeentelijk vrijwillige brandweer van Hoeselt in de Kerkstraat. Hij stond in voor de paraatheid van
alle brandweervoertuigen, de kledij en het ganse brandweerarsenaal. Na een korte tussenstap als technieker in het cultuurcentrum, heeft Maurice tot op heden bij de technische
dienst van Hoeselt als magazijnier gewerkt en dit met hart en ziel.
We gaan hem missen. Hou je goed en geniet ten volle van het leven!

BeautyBar MOOI
In de Overbosstraat vind
je sinds kort ‘BeautyBar
MOOI’. Hier kom je terecht bij Sophie Campforts. Zij is schoonheidsspecialiste, nagelstyliste,
visagiste en weddingplanner van opleiding. Je
kan bij haar terecht voor
make-up, bruidsmake-up, een ontspannende gelaatsverzorging, gelnagellak, kindergrime, workshops en sinds kort
ook voor minerale make-up van Bellapierre.
Later is het de bedoeling om uit te breiden naar workshops
en parties op maat, vandaar het weddingplanner-gebeuren.

Je kan Sophie bereiken via haar instagramof facebookpagina.
BeautyBar MOOI
Overbosstraat 1, 3730 Hoeselt

Er zijn ook mooie eindejaarsacties voor de komende feestdagen!
Bij aankoop van een cadeaubon (minstens 20 euro) krijg je
10% korting op jouw behandeling.
Bij aankoop van min. 50 euro ‘Bellapierre-producten’ word
je gratis opgemaakt.

COVID-19 heeft onze samenleving nog altijd in zijn greep.
Onze veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld. Samen
moeten we ervoor zorgen dat we gezond blijven. maar dat is
meer dan ‘niet ziek zijn’: ons lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden spelen allemaal een rol.
Daarom breidt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke,
samen met het Vlaams Instituut Gezond leven, checkjezelf.be
uit. Dit online platform wil alle Vlamingen helpen om mentaal fit te blijven. Net daarom komen er nieuwe, positieve
thema’s bij op checkjezelf.be. Want mensen hebben daar
vandaag de dag meer dan ooit nood aan.
Op checkjezelf.be vind je informatie, tips en oefeningen
om mee aan de slag te gaan rond jouw mentaal welbevinden. Ook delen bekende Vlamingen hun ervaringen en geven experten uitleg en concrete tips over thema’s die vandaag leven.
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
HUWELIJKEN

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

Geboren

Datum

Huwelijkspartners

10/10/20

Jean DEROULOU

29/12/1947

3/10/20

Katja BANKEN en Kris MEYERS

20/10/20

Barbara MEERTENS

21/01/1925

10/10/20

Ellen VAN DE PERRE en Stefan NIJS

20/10/20

Jozefina NELISSEN

29/10/1931

10/10/20

Katrien GIELEN en Sven JACOBS

25/10/20

Hubertus MILISSEN

1/02/1939

10/10/20

Kim MERCKEN en Kim MARTENS

30/10/20

Joannes BEUNCKENS

16/08/1931

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 VRIJDAG 25 DECEMBER - KERSTMIS
EN OP VRIJDAG 1 JANUARI - NIEUWJAAR
DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN OP ZATERDAG 26 DECEMBER.
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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Hoe voeder je de vogels in je tuin?
Meer vogels met het juiste voer
De winter is de meest aangewezen periode om de vogels in je tuin te voederen. Insecten verdwijnen onder de
grond. Bessen zijn geplukt. Regen en
sneeuw maken het moeilijk om zaden te vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd om
voedsel te zoeken. Onze tuinvrienden
vinden een pak minder voedsel, terwijl ze nu juist extra veel energie nodig
hebben om hun lichaamstemperatuur
op peil te houden.

dat je strooit zit voldoende zout.
Geef vogels geen margarine of boter, dat werkt laxerend.
5. Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals
appels, voeder je best als geheel en
niet in kleine stukjes.

5 tips om vogels te voederen
1. Schud je tafellaken het hele jaar uit
in de tuin.
2. Voederen kan het hele jaar door,
maar vooral wanneer het vriest en/
of sneeuwt.
3. Voeder niet teveel tegelijk en liefst
‘s ochtends en tegen het einde van
de middag. Na een lange, koude
nacht hebben vogels behoefte aan
een stevig ontbijt en tegen de avond
eten ze hun buikje rond om de nacht
door te komen. Strooi niet te veel,
dat kan muizen en ratten aantrekken.
4. Geef geen voedsel waarin zout is
verwerkt. In de kaas en het brood

In de winter hebben vogels veel extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Van
december tot april voorzie je vetrijke
producten (vetbollen, pindaslingers,
pindakaas, halve kokosnoten …) en
mag je voedertafel goed gevuld zijn.

In de herfst zoeken vogels actief naar
een voedselplek voor de winter. Door
nu te voederen, weten ze dat ze in de
winter in jouw tuin terecht kunnen. Als
het erg koud wordt, kan je nu al vetbollen en pindaslingers aanbieden.

Water lokt vogels
Water is even belangrijk als voedsel
voor onze vogels. Zeker in de winter.
Wanneer het gesneeuwd heeft, komen
vogels aan vocht door van de sneeuw
te pikken. Maar bij vorst help je hen
door een bakje water buiten te zetten.
Voeg een beetje suiker toe zodat het
water niet bevriest.

Zelf een
vetbol maken
• Smelt 0,5 kg ongezouten vast
vet in een pan. Wacht tot het
warm is, maar niet te heet.
• Voeg al roerend een mengsel
van ca. 120 g gebroken hennepzaad en 50 g zonnebloempitten aan toe. Voeg eventueel
het vogelvoer van je favoriete
vogels toe.
• Giet de warme brij in een vorm,
bijvoorbeeld een blikje, een
melkkarton, een theeglas of
een halve kokosnoot.
• Voordat de brij stolt, leg je er
een stevige katoenen draad in
die er ruim bovenuit steekt (om
de vetbol op te hangen).
• Zodra de massa hard is geworden, kan je hem ophangen.
• Soms is de vetbol moeilijk uit
de vorm los te krijgen. Hou een
glas of blik even in heet water,
dan komt de vetbol gemakkelijk
los.

