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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

ALT KNALT BRENG MENSEN
CORONAPROOF SAMEN MET ‘DE TIEN’
NIEUWE RUBRIEK:
VERENIGINGENNIEUWS
NIEUW HOOFDSTUK VOOR
HOESELTSE HUISARTSENGROEP
Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Wat een jaar! De coronapandemie heeft ons goed in de
greep gehouden en we kijken halsreikend uit naar 2021.
Een ander zicht op de toekomst dankzij het vaccin om zo
stilletjes terug naar ons normale leven terug te keren. Maar
voor we zover zijn, zullen we nog een tijdje moeten doorzetten in onze bubbel. Over bubbel(s) gesproken, ik wil samen
met jullie het virtuele glas heffen op dit nieuwe jaar en de
beste wensen over maken namens het volledige gemeentebestuur.
Het zijn virtuele en digitale tijden geworden tegenwoordig.
Helaas kunnen we als bestuur nu niet de ronde doen binnen onze deelgemeenten om onze vragen te stellen en jullie
ideeën te horen. Want als bestuur willen we jullie mening
horen over de verschillende thema’s die er leven in onze
gemeente. Burgerparticipatie heet dat tegenwoordig met
een ‘sjiek’ woord. Daarom hebben we er een eigen platform
voor ontwikkeld met een Hoeseltse naam: ‘oergedach’ (uw gedacht). Wist je dat je via de site https://oergedach.hoeselt.be
je mening kwijt kan over wisselende thema’s? Het platform
heeft voorlopig meer dan 200 geregistreerde burgers die
al kunnen reageren op de enquêtes en zelf ideeën aanbrengen. Ben je nog geen lid van dit platform? Doe dit zeker. Na
de bevraging over het klimaatplan is er nu de kans om mee
te werken aan de mobiliteitsvisie in ons centrum en om zelf
ideeën te formuleren. Sluit je aan en laat je gedacht horen.

Tientallen mensen met groene vingers hebben de laatste weken de
weg gevonden tot een compostvat
of compostbak naar aanleiding van
een artikel in Hoeselt mag gezien.
We kunnen dit alleen maar extra
aanmoedigen en hier tevreden
over zijn. Is zelf thuis composteren
ook iets voor u? Neem dan contact
op met de dienst omgeving op het
gemeentehuis voor meer info. Heb
je nog plaats in je tuin om een haag of een boompje te planten dan kan je de komende maand nog je bestelling doen bij
Orchis (meer info in dit magazine). Na de ondersteuning
van de gemeente voor de boomplantactie van natuurpunt
afgelopen najaar doen we dit opnieuw met Orchis. Help
mee aan een groenere gemeente en plant een boom of
struik met een korting van de gemeente.
Hou het veilig!
Met vriendelijke groeten,
Bert

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

Annulatie nieuwjaarsdrink
Beste Hoeselaren,
Met spijt in het hart moeten we meedelen dat de jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor de bevolking
helaas niet kan doorgaan om de ondertussen welgekende reden.
Wel willen we iedereen graag via deze weg van harte een gelukkig en gezond 2021 toewensen.
Laat ons gelukkig zijn met de kleine dingen des levens en hoopvol uitkijken naar een nieuw jaar
dat alleen maar beterschap kan brengen en ons hopelijk weer dichter bij elkaar brengt.
Want, we nemen afstand, maar laten elkaar niet los!
Maak het gezellig in je bubbel.
Fijne feesten!

De bib blijft open!
In deze moeilijke tijden probeert het bibliotheek-team toch
wat licht en warmte te bieden aan onze inwoners en blijft
gewoon open volgens de reguliere openingsuren.
Als je de bib wenst te bezoeken vragen we om steeds een
mondmasker te dragen. Ontsmet je handen aan de ingang
en neem er een gekleurd papiertje met een nummer op. Dit
nummer hou je bij en dient om ervoor te zorgen dat er nooit
meer dan 10 bezoekers op hetzelfde moment aanwezig zijn.
Voor het overige is onze werking nog steeds hetzelfde, maar
met de nodige hygiëne natuurlijk.
Let op:
De bibliotheek is gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en
ook op en 1 januari 2021.

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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Subsidies voor cultureel erfgoedprojecten
We kijken allemaal uit naar de dag dat het verenigingsleven
weer opleeft. Niets beter om de groep terug samen te brengen
dan een gezamenlijk cultureel erfgoedproject. Extra fijn als je
daarvoor financiële steun kan krijgen. Dien jouw subsidieaanvraag bij Erfgoed Haspengouw in vóór 1 februari. Er zijn een
aantal kleine wijzigingen aangebracht in het reglement. Zo kan
je slechts één keer per jaar een aanvraag indienen en bedraagt
het ondersteuningsbedrag maximum 1.500 euro per project.
www.erfgoedhaspengouw.be

Speel ‘Levenswandeling’ en (her)beleef nostalgische momenten
Het spel Levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel om
in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere
manier te leren kennen. Vragen, onderverdeeld in zes categorieën zoals ‘kindertijd’, ‘geloof & feesten’ en ‘mijn dorp en
stad’, polsen naar verhalen en herinneringen over hoe het
vroeger was.
Het spel is gratis te ontlenen aan de vrijetijdsbalie in Ter
Kommen en bij Erfgoed Haspengouw. Ideaal voor verenigingen, woonzorgcentra en mantelzorgers!
Dienst vrije tijd Ter Kommen
Europalaan 2 - 089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be

Hoeseltse publicaties
gratis aan huis geleverd!*
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De Kluis van Vrijhern | 5 euro
Hôessëlse Pôeskafffékës | 18 euro
Tussen hoop en tranen | 16 euro

niet
dat de geschiedenis zich
“We kunnen enkel hopen
geleerd heeft.”
herhaalt. Dat men eruit
hadden
ons dat ze hun verhaal
De getuigen bedankten
mogen doen.
ons
r zijn om de blik die ze
Maar het zijn wij die dankbaa
.
gunden in hun verleden

orlog | Els Hellinx

Oscar Thewissen

sërjeus
80 klùchtëge - mer ook
PAUL ACHTEN

aire cursiefjes. Het
geschreven, met
ooie illustraties en
we samen met opa
boek.

Wereldoorlog mee te
Hoe was het om de Tweede
in
aan de laatste getuigen
maken? Wij vroegen het
Hoeselt.
ze ons mee terug naar
nemen
ingen
Met hun herinner
tot
hebben beleefd van kind
die
zij
zoals
tijd,
die bizarre
jongvolwassene.
tiener, als jongere of als

ren over de Tweede Wereldo
Echte verhalen van Hoesela

n per show.
versie van de
Hôessëlt laach mèt
2005 gaf hij de

Blèf Hôessëls kalle

hart en nieren.
tweemaal de
e mee aan vijf

Tussen hoop
en tranen

aren over
Echte verhalen van Hoesel
de Tweede Wereldoorlog

Pakketje postkaarten (12 stuks) | 4 euro
Landschapskalender 2021 | 5 euro
Cadeaupakket met alle publicaties | 45 euro

Mail je bestelling, naam en adres naar vrijetijd@hoeselt.be
Schrijf het bedrag over op BE21 7845 3817 3103 m.v.v. de naam van de publicatie en je eigen naam
* Binnen een straal van 10 km rond Ter Kommen. Woon je verder? Dan zijn dit de verzendingskosten:
postkaarten: € 1,50 / kalender: € 3,00 / Kluisgids: € 3,00 / Pôeskaffékës: € 5,00 / Tussen hoop en tranen: € 5,00 / gans pakket of combi’s: € 8,00

WIE ZETTEN WE IN DE BLOEMETJES?
Huldiging cultuur, sport, milieu en sociaal verdienstelijken 2020
De cultuur-, sport- en milieuraad van Hoeselt roepen weer
iedereen op om een persoon of vereniging voor te dragen die
het verdient om in de bloemetjes te worden gezet.
Het moet gaan om prestaties die in 2020 werden neergezet
op vlak van milieu, cultuur, sport of sociaal leven.
Is je buurman bijvoorbeeld 25 of 50 jaar actief bestuurslid
van een vereniging, behaalde je kameraad een medaille op
topniveau, presteerde jouw club uitermate goed in het afgelopen jaar of ken je een dorpsgenoot die zich fervent in
zet voor onze Hoeseltse natuur of het sociale leven in onze
gemeenschap? Stel hem, haar of de vereniging dan kandidaat

om de trofee van sociaal-, cultuur-, sport- of milieuverdienstelijke in ontvangst te nemen!
De bekendmaking en prijsuitreiking zal dit jaar helaas niet op
feestelijke wijze gevierd kunnen worden in GC Ter Kommen.
Wel zullen we de verschillende laureaten op gepaste wijze in
de kijker zetten via onze verschillende communicatiekanalen
in tekst en videovorm.
Kandidaturen kan je indienen via vrijetijd@hoeselt.be en
dit tot uiterlijk 20 januari 2021. Vermeld duidelijk erbij voor
welke categorie je iemand voorstelt en geef er een korte motivatie bij.

Volgend jaar start Erfgoed Haspengouw met een nieuw project waarbij de
geschiedenis van de podiumkunsten in
Haspengouw centraal staat: Reprise. Het
doel is om 120 jaar aan podiumcreaties in
kaart te brengen en deze een nieuw leven
te geven. Erfgoed Haspengouw doet dit
niet alleen, maar in samenwerking met
Wederzijds Genoegen vzw, Villabasta,
CEMPER, Vormingplus en de Haspengouwse academies.

Foto: HTG

Reprise: 120 jaar Haspengouwse podiumcreaties in de kijker

Ben je zelf actief in een toneel- of muziekvereniging? Of heb je zelf veel kennis over de lokale podiumkunsten en wil
je graag meewerken aan Reprise? Geef
dan zeker een seintje! Het project duurt
2 jaar en wordt financieel ondersteund
door Vlaanderen.
info@erfgoedhaspengouw.be
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Verenigingennieuws
Het rijke verenigingsleven in onze gemeente ligt noodgedwongen even stil. Dankzij het corona-noodfonds zullen de erkende
verenigingen (aangesloten bij de cultuur-, sport- en jeugdraad)
kunnen rekenen op een financiële vergoeding ter compensatie
van gemiste inkomsten en doorlopende vaste kosten. Maar
naast een financiële compensatie wil het gemeentebestuur de
verenigingen ook promotioneel extra gaan ondersteunen. Onder andere via dit magazine. Voortaan vind je hier twee pagina’s met verenigingennieuws uit onze gemeente.
Heb jij een nieuwtje te melden?
Organiseren jullie een unieke activiteit?
Hadden jullie iets te vieren?
Wil je een oproep doen naar potentiële nieuwe leden?
Nieuwe rubriek
In elke editie bieden we de verenigingen voortaan 2 pagina’s
om korte nieuwsberichten te publiceren. Stuur een tekst én
bijpassende afbeelding naar hmg@hoeselt.be. De redactieraad maakt telkens een selectie van de leukste nieuwsberichten.
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Enkele regeltjes:
• De tekst mag maximum 1250 tekens tellen (incl. spaties).
Korter mag natuurlijk ook;
• Stuur altijd als aparte bijlage een bijpassende afbeelding
mee;
• Elke vereniging kan maximum 3 berichten per jaar laten
publiceren;
• Winnende tombolanummers worden niet gepubliceerd;
Vereniging in de kijker
Naast deze nieuwe rubriek zal er geregeld ook een uitgebreid artikel verschijnen waarin een Hoeseltse vereniging
wordt voorgesteld. Dit kan naar aanleiding van een speciale
gelegenheid, bijvoorbeeld een uniek evenement dat jullie organiseren, een jubileumviering of een speciale prestatie die
jullie leverden. Laat het zeker weten via hmg@hoeselt.be als
je denkt met je vereniging hiervoor in aanmerking te komen!
hmg@hoeselt.be
Dienst vrije tijd - 089 30 92 10

Wandelen met muziek van de Kon. Harmonie
St. Cecilia Hoeselt
Covid-19 heeft beslist dat het jubileum van de 125-jarige Harmonie in
2020 niet kon gevierd worden. Ook
het lenteconcert met Els de Schepper en het pannenkoekenconcert
gingen niet door en voor het eerst in
jaren zal er geen nieuwjaarsconcert
zijn.
Als alternatief heeft de K. Harmonie St.-Cecilia een bewegwijzerde
wandeling uitgestippeld, die je met je
smartphone kan downloaden via de
wandelapp Routeyou. De wandeling
vertrekt aan de Kiosk op het Dorps-

plein. Je kan kiezen voor een wandeling van 6 of 8 km. Op een 10-tal
plaatsen langs het parcours kan je via
je smartphone een muziekstuk downloaden en al wandelend beluisteren.
De muziekstukken zijn stuk voor stuk
juweeltjes gekozen uit het rijke repertoire van de harmonie. Alle muziekfragmenten worden ingeleid met een
stukje geschiedenis van de harmonie.
Dit muzikale parcours kan je individueel, met je partner of met je eigen
bubbel wandelen. Het kan op je eigen
tempo en op een ogenblik naar keuze.

Praktisch:
- Van 21 december 2020 tot 25 februari 2021;
- Wandel-app Routeyou. QR-Code
te scannen bij vertrek aan de Kiosk;
- Hou je aan de geldende Covidrichtlijnen;
- Vergeet je oortjes of hoofdtelefoon
niet voor betere muziek ervaring;
- Bij winterweer en regen is de route
niet geschikt voor buggy’s of rolstoelgebruikers.
Willy Thijs | 0460 95 54 55

Hoeselts Toneelgezelschap blijft naarstig verder werken
Het Hoeselts Toneelgezelschap hoopt, samen met u, op
betere tijden. Maar ook zij werken hard verder en geven
niet op.
In de loop van de vorige maanden heeft het HTG al
twee producties moeten uitstellen, zijnde de jeugdthriller “Lynx” in september 2020 en in november stond een
flitsende komedie op stapel, nl. “Bende amateurs” door

Ian Hislop (regie: Frederik Houben). Die
is ondertussen uitgesteld tot mei 2021 en
zal doorgaan in open lucht! Later daarover
meer. Hou zeker hun website in het oog:
www.htghoeselt.be.
Het zal het spetterende begin worden van de viering van
50 jaar HTG.
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Alt Knalt mobiliseert
het dorp met De Tien
Met De Tien telt Alt Knalt af naar het tienjarig bestaan van de dorpsvereniging.
In augustus wil de vzw, als iedereen hopelijk weer uit zijn kot mag, het glas heffen.
Intussen mobiliseren ze Alt-Hoeselt met De Tien. “Met 100 % coronaproof opdrachten, vragen, foto’s en filmpjes herbeleven wij de afgelopen tien jaar. Iedereen kan
maandelijks met zijn bubbel deelnemen en mooie prijzen winnen”, zegt bestuurslid
Kim Boschmans.
Alt Knalt is een spin-off van het project
Straffe Toeren waarbij de inwoners van
de zeven kerkdorpen het tegen elkaar
opnamen. “Hierdoor hebben wij voor
en door Alt-Hoeselaren heel wat verschillende activiteiten georganiseerd.
Denk dan aan een Vlaamsche kermis,
zijn we met de boot naar een kerstmarkt gegaan, brachten wij onze eigen
kalender of de Altmanak uit en nog zoveel meer”, beschrijft Kim Boschmans
de dynamiek van het Alt Knalt-team.
Tien maanden
Volgend jaar bestaat de vzw tien jaar.
Er waren grootse plannen in de maak
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om dat te vieren. “Maar door je weet
wel welke reden weten we niet hoe en
wat we mogen organiseren”, klinkt het.
Toch wil Alt Knalt deze symbolische
verjaardag niet zomaar voorbij laten
gaan. Met De Tien tellen ze gedurende
tien maanden af naar augustus. Maandelijks krijgen de inwoners tien opdrachten en uitdagingen voorgeschoteld. “Op die manier willen we op een
veilige manier in deze barre coronatijden toch wat meer leven in het dorp
brengen. We willen de Alt-Hoeselaren
niet in de steek laten. Iedereen kan wel
wat afleiding gebruiken”, vervolgt Kim
Boschmans.

Diverse opdrachten
De opdrachten zijn heel divers: raadsels oplossen, op wandel door het dorp
tijdens een fotozoektocht, een tekening maken tot zelfs een video of liedje
in elkaar knutselen. “Het volledige
gezin kan deelnemen. Wij proberen
telkens een link te maken met de activiteiten van Alt Knalt uit het verleden
en herbeleven zo de evenementen. In
december kijken wij bijvoorbeeld terug
op Alt Wenst en Alt Kerst”, beschrijft
een enthousiaste Kim Boschmans. De
Tien draait intussen op volle en ook wel
straffe toeren. “In oktober zijn we begonnen en er hebben zich al een veer-

tigtal teams ingeschreven. We merken
dat er heel fanatieke groepen tussen
zitten. Zeker tijdens het twee weken
durende Allerheiligenverlof kregen wij
heel wat antwoorden binnen.”
Doe gezellig mee
Maandelijks maakt De Tien een klassement op. De winnaar gaat naar huis
met een mooie prijs. Deze halen we op
bij één van onze trouwe sponsors van
de afgelopen tien jaar. “Daar zijn wij
ze, net als de cultuurdienst van de gemeente, heel dankbaar voor. Iedereen
kan trouwens gratis deelnemen aan De
Tien. Instappen kan op elk moment.

De opdrachten zijn terug te vinden
op onze vernieuwde website. Je stuurt
de antwoorden binnen via mail of via
Whatsapp. De maandwinnaar krijgt
niet alleen een prijs, maar ook een fotovermelding op onze website en een
ticket voor de grote finale. Hopelijk
kunnen wij die na afloop van De Tien
in augustus organiseren. Dat wij onze
bubbel dan kunnen uitbreiden tot heel
het dorp en nog eens tien jaar voort
mogen doen”, besluit Kim Boschmans.
Deelnemen? Surf nu naar www.altknalt.be
Geert Houben
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Een nieuwjaar met respect voor
dieren

2021 wordt over enkele dagen feestelijk ingezet, gezellig met het gezin en met
onze huisdieren, maar zonder vuurwerk. Zo houden we rekening met andere mensen en dieren. Er zijn verschillende redenen om het zonder te doen:
- Dit jaar is vuurwerk op alle niveaus
verboden. Er was al sinds 2019 een
algemeen verbod in Vlaanderen en
volgens het ministerieel besluit van 1
december 2020 nu ook in heel België als coronamaatregel. Ook volgens
het gemeentelijke GAS-reglement is
het niet toegestaan om vuurwerk af te
steken of wensballonnen op te laten.

- De knallen en flitsen zijn voor huisdieren en wilde dieren angstaanjagend. In paniek lopen ze weg en lopen
verloren of raken gewond. Ook veel
mensen ervaren stress door het lawaai.
- Huisdieren maken deel uit van ons gezin en zijn echte vrienden geworden.

Het is logisch dat we ook zorgen voor
hun welzijn.
- Vuurwerk zorgt voor een toename van
CO2 en fijnstof. Vooral mensen met
longproblemen of astma ondervinden
er hinder van. De zware metalen belanden in de riolering, de lucht of de
bodem.
- Jaarlijks zijn er tientallen ongevallen
met brandwonden en oogletsels tot
gevolg.

Ontmasker lepra
Beperkt. Dat is hoe het leven van
honderdduizenden mensen met lepra er vandaag uitziet. Hun dagen zijn
gevuld met sociale afwijzing, onzekerheid, schaamte en angst. Ze verstoppen hun ziekte, ze durven er niet voor
uitkomen. Anderen weten dan weer
niet dat ze besmet zijn. Een dokter opzoeken komt er daarom vaak niet van.
Maar zonder vroegtijdige behandeling verspreidt lepra zich over je hele
lichaam. Je ontwikkelt handicaps voor
het leven en je toekomst valt in duigen.
Omdat veel patiënten geen medische
hulp zoeken, komt Damiaanactie naar
hen toe. We screenen de bevolking ter
plaatse. We ontmaskeren lepra. Maar
om nog meer mensen op te kunnen
sporen hebben we jouw steun nodig.
Volgens officiële cijfers raakt iedere
twee minuten iemand besmet met lepra. Maar dat cijfer wordt grotendeels
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onderschat door die moeilijke toegang
tot gezondheidszorg. We kunnen de
gezondheid van al deze mensen niet
aan het toeval overlaten. Wie wordt er
gescreend? Wie niet? Help ons deze
meedogenloze loterij te stoppen. Vermijd het toeval, help ons lepra ontmaskeren. En zorg ervoor dat slachtoffers
op tijd een behandeling krijgen
Campagneweekend 29, 30 en 31 januari 2021
Koop of verkoop Damiaanactiestiften
tijdens ons campagneweekend van
29, 30 en 31 januari 2021. Of doe een
gift via damiaanactie.be/gift of op rekeningnummer BE05 0000 0000
7575. Samen ontmaskeren we lepra en
geven we hoop aan iedereen die door
deze ziekte getroffen is. Wil je stiften
(€ 7 voor een pakje van 4) kopen of
verkopen? Benjamin Meersschaert

toont je met plezier welke stappen je
neemt via campagne@damiaanactie.
be of 02 422 59 13.

Laat uw afval niet in de steek
Vanaf 1 januari 2021 zal het huisvuil en
PMD door een andere firma aan huis
worden opgehaald. Ook de GFT-container
zal door een andere firma worden geledigd dan
in 2020. Dit betekent dat de ophaalwagen
kan langskomen op een heel ander tijdstip dan je gewoon bent. De ophalers
starten om 6 uur met hun ronde.
Je afval de avond voor de ophaaldag buiten zetten is dus de
boodschap. Zo staat jouw afval
altijd op tijd buiten.
Zorg er ook voor dat:
• het afval goed zichtbaar
staat langs de straat.
• de afvalzak of -container niet te zwaar is.
• je niet meer dan 4
afvalzakken per afvalsoort buiten zet.
In de afvalkalender
2021 vind je alle ophaaldata terug. Zoek je liever digitaal? Dan kan je de ophaaldata
voor jouw adres opzoeken via www.limburg.net/afvalkalender.
Blijft jouw afval toch eens staan, kleeft er geen sticker op en heb je het afval de
avond voordien buiten gezet? Meld dit dan via www.limburg.net/meldingen. Jouw
melding komt direct bij de ophaalfirma terecht die 4 dagen de tijd heeft om dit
op te volgen.

Grofvuil laten ophalen?
Dat regel je vanaf 1
januari online
Vanaf 1 januari 2021 vraag je een ophaling grofvuil niet enkel online aan,
maar betaal je ook online. Zo hoef je
niet langer naar het gemeentehuis te
gaan 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 nietherbruikbaar groot speelgoed, gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal,
oude matrassen, vloerbekleding, …
Voor een ophaling aan huis van
maximum 2 m² grofvuil betaal je 20
euro.
Je kan op het gemeentehuis nog
stickers kopen voor de ophaling van
26 december. Daarna zijn de stickers niet meer geldig. Als je nog stickers hebt liggen, gebruik ze dus zeker
voor 1 januari. Vergeet niet minstens
8 dagen op voorhand de ophaling aan
te vragen via limburg.net/grofvuil of
0800 90 720.

Hoeselt plant bomen.
Jij ook?
Ook in 2021 organiseert Orchis i.s.m. de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) haar jaarlijkse boomplantactie.
De gemeente Hoeselt ondersteunt de actie door een mooie
korting aan te bieden. Door de aankoop van inheemse planten en bomen steun je de waardevolle natuur en versterk je
de natuurwaarde van je eigen tuin en omgeving. Orchis biedt
een aantal plantensoorten aan die gekweekt werden uit in
Vlaanderen geoogste zaden van inheemse planten, waardoor
ze beter aangepast zijn aan onze bodem- en weersomstandigheden. Dat zorgt voor meer insecten en dus meer vogels.
De opbrengst van de boomplantactie gaat naar de bescherming van de natuur in Hoeselt. Plant jij ook mee?
Bestellen kan tot 8 februari 2021 via www.orchisvzw.be. De
gemeente Hoeselt geeft inwoners tot 10 euro korting op
hun bestelling, verrekend bij de afhaling.
Het plantgoed kan je afhalen bij de gemeentelijke technische dienst op zaterdag 13 maart 2021 tussen 9.00 en
11.00 uur. Enkel contante betaling!
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Hoeselt zorgt

Welkom bij W-care

Multidisciplinair

Geneesheerspecialisten
Paramedici
Labo
Bandagist

Versterk ons team
Vanuit het totaalconcept waarin de patiënt
centraal staat zoeken wij nog professionals
uit verschillende disciplines om onze zorg
nog verder te verbreden. Kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen,
voedings – en dieetdeskundigen, pedicure,
thuisverpleegkundige, … zijn welkom. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Een nieuw hoofdstuk
wordt aangesneden voor de
Hoeseltse huisartsengroep.
W-care Hoeselt, een uniek multidisciplinair medisch centrum gefundeerd op alle
Hoeseltse huisartsen.
Onder éénzelfde dak zal er kunnen samengewerkt worden met verschillende geneesheerspecialisten/disciplines, paramedici en
ondersteunde diensten zoals het labo en een
bandagist. Het nieuwe huisartsennetwerk
werd opgestart om vanaf eind 2021 de patiënten in een aangename en hedendaagse
praktijkruimte te ontvangen op de nieuwe
locatie aan de Tongersesteenweg 18 .
Voor Hoeselt en omstreken zal dit een grote meerwaarde betekenen.
Na een uitputtend jaar, wensen de Hoeseltse huisartsen iedereen een gelukkig
nieuwjaar, een goede gezondheid en een
positief 2021 !
Verdere informatie volgt zeker nog.
(Bijkomende info op www.entride.com)

Dr. Vincent
Jacobs

Dr. Kamiel
Bollen

Dr. Ruth
Bollen

Dr. Walter
Callebaut

Dr. Roland
Jacobs

Dr. Jef
Nuyens

Dr. Frank
Moermans

W-care
Tongersesteenweg 18-20
3730 Hoeselt
tel. 0477 37 35 95
entride@telenet.be
www.entride.com

Dr. Yasmine
Maene

Dr. Veronique
Smeers

Basisschool ’t Nederwijsje en natuurvereniging van de
Winterbeek ontwikkelen Ten Branden Bosch - Bos van de Hoop
De werkgroep werkt in samenwerking met de gemeente
het speel-, leer- en voedselbos verder uit. Ze hopen in het
voorjaar de verdere stappen in de ontwikkeling van dit bos te
kunnen zetten.
Met de naam “Ten Branden Bosch – Bos van de Hoop” kiest
men voor een link met het verleden en kijkt men uit naar de
toekomst.

Het schooljaar 2019 - 2020 stond in het teken van ‘Hoop
doet leren, hoop doet leven’.

Juf Els Hellinx, juf Noëlla Palmans en dir. Jos Gregoor zijn de
stuwende krachten van de werkgroep in de school. Dit lukt
hen enkel door de fijne samenwerking met alle collega’s van
’t Nederwijsje.

Leren en leven in de wereld rondom ons deed bij enkele leerkrachten van ’t Nederwijsje het idee groeien om een bos van
de hoop te maken zodat kinderen de kans krijgen om in de
natuur te kunnen leren en leven.
Van het gemeenebestuur kregen ze een stukje grond gelegen
tussen de Proefbosstraat en de E313 ter beschikking. Hoe
moest het nu verder? Met deze vraag kwamen ze terecht bij
Guido Bijnens en Nadine Raskin, leden van de natuurvereniging van de Winterbeek. Met hen en met schepen Bert
Vertessen en deskundige milieu Annelies Pletsers gingen ze
verder op zoek naar hoe ze dit precies kunnen aanpakken. En
de droom kwam uit…
In 2002 maakte Lene Bijnens, leerling van het 6de leerjaar
in ’t Nederwijsje, een tekening over haar droom. Zij droomde over een speelbos in Hoeselt. Vrijdag 27 november in
de namiddag was het dan zo ver. De leerlingen van het 6de
leerjaar mochten de eerste boom planten. Daarna kregen ze
een korte kennismakingsactiviteit met de natuur in de huidige toestand.

Pas geopend
WoodWorx biedt diensten aan voor
renovatie en constructie van houtprojecten, van kleinere timmerwerken tot
volledige constructies zoals tuinkantoren, carports, poolhouses, gevelbekleding en nog veel meer.

Robby Snellings is reeds meer dan 15
jaar actief in de bouwsector. Hij begon
als dakwerker maar maakte toen de
overstap naar klusdienst om na 1 jaar
zoeken terug te keren naar zijn liefde
voor houtbewerking en startte met zijn
eigen bedrijf WoodWorx.
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Robby is in het bezit van de nodige
kennis en vaardigheden om van uw
project een exceptioneel staaltje van
vakmanschap te maken. Heeft u een
project in gedachten? Aarzel dan niet
om uw vrijblijvende offerte aan te vragen.
info@wood-worx.be – www.wood-worx.be
0468 14 08 80 – FB @woodworxs

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
OVERLIJDENS

16/11/20

Jean PELLAERS

7/07/1942

Datum

Naam van de overledene

Geboren

16/11/20

Anna SOMERS

20/06/1935

4/11/20

Irène DE VOS

9/09/1934

17/11/20

Maxim VANDOOREN

2/05/2001

8/11/20

Maria VRANCKEN

20/04/1936

17/11/20

Elisabeth HUYGEN

5/05/1923

10/11/20

Alphonsus CAMPFORTS

30/11/1927

20/11/20

Jozef WOLFS

16/09/1940

10/11/20

Chretien CROUX

21/07/1929

20/11/20

Jean CLAESEN

2/05/1948

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

COLOFON

HULPDIENSTEN
101
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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.
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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 DONDERDAG 24, VRIJDAG 25 EN ZATERDAG 26 DECEMBER,
DONDERDAG 31 DECEMBER EN VRIJDAG 1 JANUARI
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

Dienst vrije tijd

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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Uitgestelde voorstellingen
Rob Vliegen (Fly uit Kamp Waes) | Lezing ‘Hoger vliegen’
datum nog te bepalen

Along Comes Mary | Op 45 toeren
Vrijdag 5 november 2021

2021

Het paard van Sinterklaas | Kinderfilm
woensdag 10 november 2021

Lectrr | Lezing ‘De (kritische) stem van een cartoonist
datum nog te bepalen

G C T E R KO M M E N H O E S E LT

Pachamama | Kinderfilm

CULTUURPROGRAMMA

Het cultuurprogramma
van GC Ter Kommen
wordt door corona
helemaal door elkaar
geschud.
Heel wat voorstellingen
worden uitgesteld
naar een latere datum.
De tickets voor deze
voorstellingen blijven
geldig voor de nieuwe
datum. Hiernaast
geven we je enerzijds
een overzicht van
deze uitgestelde
voorstellingen, maar kan
je ook zien wat we in het
voorjaar 2021 nog voor
jullie in petto hebben.
Tenminste… als corona
het belieft.
Houd steeds onze website
in de gaten voor de
meest recente updates.
En natuurlijk zijn we
altijd telefonisch of via
mail bereikbaar. Het
vrijetijdsloket en de
diensten zijn enkel op
afspraak te bezoeken.

datum nog te bepalen

Mama’s Jasje | 30 jaar Mama’s Jasje
Vrijdag 10 december 2021

Willy Sommers | Sommers of 69
Donderdag 14 oktober 2021

Martine Prenen | De ‘gezonde’ vrouw
Dinsdag 26 oktober 2021

Muziektheater De Kolonie | Familievoorstelling ‘Muziekmekaniek
Zondag 20 juni 2020

Dit staat dit seizoen
nog op het programma…
(onder voorbehoud van coronamaatregelen)
Do 11-02

Rudi Vranckx | Oorlogen en problemen van onze tijd | Lezing
Za 13-02

Gene Thomas | Omsingeld | Muziek
Za 20, zo 21, vr 26, za 27-02
Something Else | Tussen hoop en tranen | Verteltheater
Vr 05-03

Les Truttes | OH MY GOD – the 25th Anniversary Tour - Try-out | Muziek
Zo 14-03

Ellen Smets Theater | Vreemde vogel | Familievoorstelling 3+
Do 25-03

Sven Pichal | Sven consumeert | Lezing @ ’t Fabriek
Vr 09-04

Jens Dendoncker | Voor Dendoncker thuis | Comedy
Vr 30-04

Andrea Croonenberghs, Chelsy, Geena Lisa
& live band | EUROvizie | Muziek
Do 06-05

Herman Boel | Waarom mensen in mythes geloven | Lezing @ ’t Fabriek
Vr 28-05

GC Ter Kommen | vrijetijd@hoeselt.be
www.terkommen.be | 089 30 92 10

Amelie Albrecht | Zwaar leven | Comedy
Zo 20-06

Muziektheater De Kolonie | Muziekmekaniek | Famlilievoorstelling 4+

