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VOORWOORD

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

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

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

Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste inwoner van Hoeselt,

Wanneer dit magazine bij u in de bus valt zit de eerste maand 
van het nieuwe jaar er alweer op. Ik heb het genoegen om u 
namens het college van Burgemeester en Schepenen nog 
eens het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Ho-
pelijk wordt 2021 een jaar dat in het teken zal staan van 
herwonnen vrijheden en positieve veranderingen.

Traditioneel bespreek ik enkele lopende dossiers wanneer ik 
het voorwoord tot u mag richten. Die gewoonte zet ik ook 
in het nieuwe jaar graag voort.

Er valt in deze barre tijden, gelukkig ook nog wat goed 
nieuws te melden. De Chiromeisjes van Hoeselt Centrum 
zijn ingetrokken in hun nieuwe locatie in de Dorpsstraat. 
De Chiro en het bestuur mogen trots zijn op de geleverde 
inspanningen en de uitkomst. Hopelijk kan de Chiro haar 
volledige werking snel terug hervatten zodat alle leiding en 
leden kunnen genieten van hun verdiende nieuwe plek. Via 
deze weg wil ik alvast de vrijwilligers die in moeilijke om-
standigheden de handen uit de mouwen staken bedanken 
voor hun volharding en doorzettingsvermogen. 

Daarnaast is onlangs het dossier 
omtrent het nieuwe woonzorgcen-
trum afgerond. De volgende stap 
bestaat eruit dat de toekomstige 
uitbater van het tehuis een om-
gevingsvergunning zal aanvragen. 
Wanneer deze wordt goedgekeurd 
zullen de bouwwerken kunnen 
aanvatten. Wellicht zullen in 2022 
onze senioren hun intrek kun-
nen nemen in het splinternieuwe 
woonzorgcentrum in de Gansterenstraat.

Mensen samenbrengen zit er voorlopig nog even niet in, 
maar aan de zaal in Hern wordt alsnog verder gewerkt. 
Wanneer we later op het jaar wel weer in groep kunnen 
samenkomen, zal de zaal hopelijk ter beschikking zijn. De 
eerder vooropgestelde deadline voor oplevering: 1 april, zal 
helaas niet gehaald worden, maar we doen ons uiterste best 
om dakwerken en binneninrichting zo snel mogelijk af te 
ronden

Met deze korte update wens ik u verder veel leesplezier in 
dit magazine.

Hou u goed en hopelijk tot binnenkort ergens in Hoeselt!

Groeten,

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

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

Heidi Berx
Schepen Sociale zaken 
heidi.berx@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Geen bedeling en verkoop meer van huisvuilzakken 
en gft-stickers door het gemeentehuis

Het tegoed aan huisvuilzakken 2021 is vanaf 8 februari be-
schikbaar voor de inwoners van Hoeselt. 
Je kan het tegoed tot eind december 2021 met je elektroni-
sche identiteitskaart afhalen op onderstaande locaties. Ook 
de gft-sticker van 2021 kan je daar kopen vanaf 8 februari. 
De sticker van 2020 is nog geldig tot 1 april. Het gemeen-
tehuis doet geen bedeling of verkoop meer van huisvuilzak-
ken of gft-stickers.

• Boekhandel 8’n – L. Lambrechtsstraat 12
• Carrefour Market – Bilzersteenweg 12
• Ons Kookidee – Beukenlaan 55
• AVEVE – Eikaart 15 - Bilzen
• Carrefour Market Bilzen – Tongersestraat 73 - Bilzen

Waarom tegoed?
Elk gezin dat op 1 januari 2021 gedomicilieerd is in Hoeselt 
betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzame-
ling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een 
hoeveelheid huisvuilzakken vervat. Het aantal hangt af van 
de gezinstoestand op 1 januari 2021. Elke rol bevat 10 zakken 
van 44 of 22 liter. Een rol grote zakken ruilen voor twee rol-
len kleine zakken, of omgekeerd, is mogelijk.

Overzicht
Gezinssamenstelling op 
1/01/2021

Tegoed

1 persoon 2 rollen van 22 liter 
(10 zakken per rol)

2 personen 2 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

3 personen 2 rollen van 44 liter en 
1 rol van 22 liter 
(10 zakken per rol)

4 personen of meer 3 rollen van 44 liter  
(10 zakken per rol)

Wie goed sorteert, heeft in principe voldoende aan het te-
goed aan huisvuilzakken. Heb je toch extra rollen nodig? Die 
kan je kopen op de reeds vernoemde locaties en ook bij de 
onderstaande handelaar. 

Extra zakken nodig?
• Okay – Hooilingenstraat 1  (verkoopt geen gft-stickers)

Prijs:
• 1 rol grote grijze zakken (10 zakken): 12,50 euro/rol
• 1 rol kleine grijze zakken (10 zakken): 6,25 euro/rol
• gft-sticker voor een container van 40 liter: 15 euro
• gft-sticker voor een container van 120 liter: 40 euro

De bordeaux zakken zijn nog geldig tot eind 2021. Gebruik 
die dus eerst!
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Verenigingennieuws

Op zaterdag 13 februari 2021 om 
20.00 uur organiseert R.E.K. met 
de steun van GC Ter Kommen en de 
Vlaamse overheid een coronaproof 
operaconcert in de Sint-Stefanuskerk 
in Hoeselt. In het midden van de kerk 
wordt een vleugelpiano gezet waar-
rond het publiek in een cirkel geplaatst 
wordt. Je kan er de Hoeseltse zangers 
Karlijn Noten (sopraan) en Kurt Gysen 
(bas-bariton) aan het werk horen en 
ook Marc Caluwaerts (piano) verleent 
zijn medewerking. 

Op het repertoire staan voorname-
lijk operaklassiekers waarbij een regie 
wordt uitgewerkt aangepast aan het 
concept van de 360°. Het geheel 
wordt gepresenteerd door Guy Van 
Aken. De volledige kerk wordt voor de 
gelegenheid feestelijk verlicht.

Omdat we - omwille van de corona-
maatregelen - de kerk qua publieksca-
pacitieit niet optimaal kunnen benut-
ten, wordt het concert live gestreamd 
en gecapteerd vanuit verschillende 
camerastandpunten. Zo zal de ervaring 
voor het publiek thuis ook werkelijk in 
360° aanvoelen. 

• Tickets voor de live streaming kosten 
7 euro. Na ontvangst van betaling 
krijg je op de dag van het concert de 
link naar de livestreaming alsook de 
digitale versie van het programma-
boekje per email toegestuurd.

• Tickets om het concert live bij te wo-
nen kosten 18 euro. Voor een vlotte 
plaatsverdeling in coronatijden vra-
gen we om via email te reserveren 
per bubbel. Na ontvangst van beta-

ling krijg je de tickets digitaal toege-
stuurd. OPGELET! Voorlopig wach-
ten we nog op eventuele beslissingen 
van de Nationale Veiligheidsraad la-
ter deze maand om te weten of we 
publiek mogen toelaten in de kerk.

  info@rekvof.be - www.360klassiek.be  

360°KLASSIEK

360
oo

KLASSIEK
uniek klassiek concert met livestream

13 februari 2021 • 20u

Karlijn Nooten sopraan

Kurt Gysen bas-bariton

Marc Caluwaerts piano

Guy Van Aken presentatie

Sint-Stefanuskerk • Hoeselt

info & tickets 
www.360klassiek.be

een organisatie van

met steun van

Het boek ‘Tussen hoop en tranen’ waarin Els Hellinx de ver-
halen optekent van de laatste Hoeselaren die WOII over-
leefden, verkoopt als zoete broodjes.

Samen met de Hoeseltse theatermaakster Els Loix, was er te-
gelijk met de uitgave van het boek ook een verteltheater ge-
pland in GC Ter Kommen door de vereniging ‘SomethingElse’.

Door de coronamaatregelen moest dit echter uitgesteld 
worden van december 2020 naar februari 2021. Helaas is 
er nog onvoldoende versoepeling in zicht, wat maakt dat dit 
unieke evenement opnieuw moet verplaatst worden. Dit 
keer met een serieuze sprong, 
nl. naar mei 2022.

Begin alvast met het lezen van 
het boek. Zo zal je nóg meer 
uitkijken naar de podiumversie 
van al die boeiende verhalen 
die beide dames hebben ver-
zameld.

Nog geen boek in huis? Je kan 
het nog steeds verkrijgen in 
GC Ter Kommen en bij dag-
bladhandel Achten!

VERTELTHEATER ‘TUSSEN 
HOOP EN TRANEN’  
UITGESTELD NAAR 2022



Maandag 22 februari van 20.00 tot 21.30 uur 

Op maandag 22 februari van 20.00 tot 21.30 uur organi-
seert Huis van het Kind Bilzen-Hoeselt samen met Biblio-
theek Hoeselt een online infoavond in de vorm van een 
webinar, gegeven door An Deroey (Logopediste De Dui-
zendpoot).
Leren praten en taal begrijpen is een proces, dat in kleine 
stapjes en in verschillende fases gebeurt. Voor ieder kind 
verloopt dit op een eigen tempo en op een eigen specifieke 
manier.

In het eerste deel van de avond gaat het over de ontwikkeling 
van taal. Hoe ‘maken’ kinderen hun taal? En welke zijn de 
verschillende fases in de sociale, communicatieve, spraak- 
en taalontwikkeling van kinderen?

Daarnaast wordt iedereen uitgenodigd om in alledaagse si-
tuaties een rijker en bewuster taalaanbod aan te bieden. Als 
(groot)ouder, leerkracht, opvoeder, enz. ben je namelijk een 
echte ‘taal-MAKKER’, die samen met het kind aan de slag 
kan gaan om taal te laten groeien!

In het tweede deel worden tips en adviezen gegeven om de 
taal op maat van jouw kind (0 tot 6 jaar) zo optimaal mogelijk 
uit te breiden.

Om je in te schrijven, stuur je een mailtje naar info@opvoe-
dingswinkelzuidlimburg.be met vermelding van de webinar, 
je gemeente en vanuit welke rol je deelneemt (ouder, groot-
ouder, leerkracht, onthaalouder, opvoeder, ...)
Na inschrijving krijg je kort naar de webinar-datum toe, een 
deelnamelink doorgestuurd.
Deelname is gratis! 

  info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be 
0491 71 72 40 of 0491 71 72 41

Webinar: Taalmak(k)ers: taal helpen groeien bij je kind

NIEUW LOKAAL VOOR DE  
GESCHIEDKUNDIGE  
STUDIEGROEP

De Hoeselaren mogen zich geluk-
kig prijzen met een vereniging als 
de Hoeseltse Geschiedkundige 
Studiegroep (HGSG). Al jaar en 
dag bewaren zij alle interessante 

weetjes, verhalen en documenten uit het Hoeseltse verleden 
en vooral: gaan ermee aan de slag om het te ontsluiten voor 
het ruimere publiek. Tal van publicaties, zoals de onlangs ver-
schenen bezoekersgids over de Kluis van Vrijhern, een goed 
onderhouden website www.hoeseltvrugger.be en de organi-
satie van tal van activiteiten rond Open Monumentendag, 
Erfgoeddag en andere, wisten al veel mensen te beroeren.

De HGSG is voor onze gemeente dus van onschatbare 
waarde. Daarom ondersteunt de gemeente hen ook graag 
door hen een eigen lokaal ter beschikking te stellen.

Ergens in het voorjaar zullen zij hun intrek nemen in het 
opgesmukte lokaal waar voorheen de Chiromeisjes van het 
centrum hun onderdak vonden.

We wensen hen alvast veel succes met hun nieuwe ‘thuis’.
 

NIEUWE ‘FLA FËTUTE SHOW’  
IN DE STIJGERS
Het olijke trio Linda Verjans, Carine Holsteen en Josée 
Gommers steken opnieuw de koppen bij elkaar om een hu-
moristische show in elkaar te steken. Als je er in 2012 bij was, 
zal je er vast en zeker ook dit keer willen bij zijn. Opnieuw 
verlenen tal van Hoeselaren en Hoeseltse verenigingen hun 
medewerking. De regie is in handen van Julien Swennen. Op 
en top Hoeselt dus!  

Omwille van corona is 
het iets langer wach-
ten dan oorspron-
kelijk gepland. Maar 
mocht je al beschik-
ken over een kalen-
der van 2022, dan 
mag je in de maand 
maart alvast note-
ren: FLA FËTUTE 
SHOW!

Hoeseltse 
Geschiedkundige 
Studiegroep

         8 euro / 7 euro (reducties)Info: GC Ter Kommen, Europalaan 2, Hoeselt - 089/41.63.58 - gcterkommen@hoeselt.be

terkommen.be

Mèt sjau flaaë kal
en sjaftëge sjoon lidjës

Fla Fëtute Show

Fla Fëtute-koor
en andere 
Hoeseltse vedetten

Regie: Johan Gerits

Hoeselts Kinderkoor

De eerste Hoeseltse kortfilm

De Onny’s & Guy
Hoge glazen vangen veel bier

Scenario & regie: Kurt Driesen

30, 31 maart, 13, 14 april om 20u00zondag 22 april om 14u30De affiche van  
9 jaar geleden
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Chiromeisjes hebben na tien 
jaar nieuwe lokalen

De Chiromeisjes van Hoeselt Centrum zijn het nieuwe jaar 
begonnen met de verhuis naar de vroegere bibliotheek in de 
Dorpsstraat. Ze beschikken er over een zestal lokalen en een 
keuken. Samen met de Pentagoon Academies Beeld deelt de 
jeugdbeweging ‘Lokaal 35’. De Chiromeisjes financierden deels 
zelf hun nieuwe onderkomen en verhuren de plek ook aan an-
dere Hoeseltse verenigingen. 

En of de Chiromeisjes Hoeselt, goed voor een 100-tal leden 
en twaalf leidsters, tevreden zijn. Al jaren waren ze vragen-
de partij voor nieuwe lokalen. “Wij zijn enorm blij. Hiervoor 
moesten wij onze activiteiten altijd organiseren in een veel te 
klein lokaal. Maximaal konden wij er maar met twee groepen 
terecht”, schetst leidster Tine Rumen. Met de verhuis van 
de bibliotheek van Hoeselt naar de Onze-Lieve-Vrouwkerk 
deed er zich plots een opportuniteit voor en kwam er plaats 
vrij in het centrum. Sinds 1 januari is het de nieuwe thuis voor 
de Chiromeisjes en doopten ze de plek om tot ‘Lokaal 35’.

Gebouwenbeheer
Met De Roodkapjes, gerund door oud-leiding, is er zelfs een 
vzw voor het gebouwenbeheer opgestart. “De gemeente 
heeft de ruwbouwwerken voor haar rekening genomen en 
wij de afwerking”, vertelt leidster Tine. “Denk dan aan de 
decoractie, de schilderwerken, de inrichting, vast meubilair, 
enz.” De jeugdbeweging kon rekenen op de nodige steun van 
de gemeente, maar legde de voorbije jaren ook een spaar-
potje aan. “Meer dan tien jaar zijn wij aan het sparen voor 
nieuwe lokalen. In die periode hebben wij gelukkig een mooi 
bedrag op onze spaarrekening verzameld met tal van acties. 
Wij hebben kienavonden georganiseerd, wandelingen en nog 
zoveel meer. Door corona was dat allemaal niet simpel het 
afgelopen jaar. Gelukkig konden wij nog een pizzaverkoop 
organiseren. Intussen vinden in onze nieuwe lokalen activi-
teiten plaats voor de -12-jarigen. Voor de oudere leden ver-
loopt door corona alles noodgedwongen online.”

Verhuren
De vroegere bibliotheek kreeg een grote opfrisbeurt en de 
transformatie lijkt geslaagd. “Wij beschikken nu over zes lo-
kalen verspreid over meerdere verdiepingen. Er is een kamer 
waar we kunnen knutselen, een snoezelruimte waar we ge-
zellig kunnen zitten, een groot speellokaal op de zolder, het 
leidingslokaal is waar de infobalie was, een uitgeruste keuken, 
een douche en meerdere wc’s”, beschrijft een enthousiaste 
Tine. Er zijn ook twee ruimtes beschikbaar voor andere Hoe-
seltse verenigingen waaronder de afdeling beeld van Acade-
mie Hoeselt. 
“Eindelijk hebben wij nu een vaste plaats”,  zegt Andrea Budé, 
juf van de Pentagoon Academie in Hoeselt. “Verdeeld over 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag komen 
hier 80 leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar om 

Foto: Wim Hellinx
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te tekenen, schilderen, kleien, knutse-
len en plezier te beleven aan kunst. Wij 
blijven groeien, want elf jaar geleden 
zijn wij gestart met amper negen leer-
lingen. Het is een mooie locatie waar 

we nog veel prachtige kunst hopen te 
maken. Bovendien heeft de gemeente 
ons goed geholpen met onder meer de 
inrichting.”

Duurzaam ruimtegebruik
Schepen van Jeugd Yves Croux (VLD-
Plus) is eveneens tevreden dat er ein-
delijk een oplossing gevonden is voor 
de Chiromeisjes. “Het heeft acht jaar 
in beslag genomen. Gelukkig hebben ze 
nu zes mooie ruimtes ter beschikking. 
Wij hebben meerdere alternatieve lo-
caties bekeken, maar de sleutel tot dit 
verhaal was de verhuis van bibliotheek. 
Op die manier konden wij op de wens 
van de Chiromeisjes ingaan opdat ze 
toch een plek in het centrum zouden 
hebben.” Yves Croux benadrukt dat de 
jeugdbeweging hun gebouw deelt met 
anderen. “Op die manier vermijden we 
dat de lokalen anders meerdere dagen 
per week leeg staan. Door te verhuren 
tegen democratische prijzen garande-
ren wij een manier van duurzaam ruim-
tegebruik en kunnen vele Hoeselaren 
er hun voordeel mee doen.”

Lokaal 35 huren? 
Surf naar https://www.supersaas.be/
schedule/Lokaal_35/Lokaal_35  
Voor meer info over de Academie surf 
je naar www.pentagoon.be.

   7



Nieuw buitenspeeltuig in Romershoven

Zoals aangekondigd in de editie van 
Hoeselt Mag Gezien van november 
2020 werd inmiddels in Romershoven 
een groot vast speeltuig geplaatst. 

“De kinderen van de buitenschoolse 
kinderopvang Dol-Fijn vonden het 
buitenspelen maar saai en daar wilden 
we graag iets aan doen”, aldus voorma-
lig schepen Linda Verjans.

Er werd door het gemeentebestuur 
geïnvesteerd in een vast speeltuig met 
verschillende mogelijkheden. De kin-
deren zullen naar hartenlust kunnen 
ravotten! 

Het speeltuig werd geplaatst achter de 
Pastorij.

De COVID-19-pandemie heeft een grote menselijke en 
economische crisis veroorzaakt alsook extra kosten voor de 
huishoudens met zich mee gebracht. 

De Vlaamse Regering besloot daarom op 10 juli 2020 tot 
toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse ge-
meenten en OCMW’s ter ondersteuning van het consump-
tiebudget voor kwetsbare doelgroepen en de lokale econo-
mie.  

De gemeenteraad van Hoeselt heeft besloten deze subsi-
die te gebruiken voor het toekennen van consumptiebonnen 
aan elk Hoeselts gezinshoofd dat op 1 juli 2020 omwille van 
een beperkt inkomen of een handicap recht heeft op de ver-
hoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit.

Alle gerechtigden ontvingen medio december 2020 ‘Hoe-
selt cadeaubonnen’ ter waarde van 30 euro in de brievenbus.

Deze bonnen zijn geldig tot 30 juni 2021 en vrij te besteden 
bij de deelnemende handelaars. De lijst van deelnemende 
handelaars is terug te vinden op de gemeentelijke website, 
www.hoeselt.be.
“Met deze actie bereiken we 722 personen en steunen we tege-
lijk de lokale handelaar” zegt voormalig schepen Linda Verjans.

Laten we deze Corona crisis samen doorstaan!  
Steun elkaar, samen sterk!

Nieuw buitenspeeltuig in Romershoven

Gemeente keert coronasubsidie uit aan gezinshoofden met 
een verhoogde tegemoetkoming

Veel ouders gooien hun voorraad luiers 
weg als ze te klein zijn voor hun baby.
Ze schenken aan ouders met een beperkt 
inkomen is een beter idee, vindt voorma-
lig schepen Linda Verjans (VLD+). 
Voor ouders met een laag inkomen is 
de aankoop van luiers een zware last. 
Dus heb jij ongebruikte luiers op over-
schot, deponeer ze dan in één van onze 
luierboxen die te vinden zijn in alle lo-
caties van de buitenschoolse kinderop-
vang:

• Centrum    
IBO Dol-Fijn, Beukenlaan 11

• Werm     
Werm Huis, Bovenstraat 31 

• Sint-Huibrechts-Hern  
Kleuterschool, Hernerweg 137

• Romershoven   
Pastorij, Romershovenstraat 59

• O.L.Vrouwparochie  
VZW Parochiecentrum De Brug, 
Nederstraat 57 

• Alt-Hoeselt   
Schoolstraat 5 

De ingezamelde luiers zullen verdeeld 
worden door de vereniging Sint- 
Vincentius. 

Drop uw overschot aan luiers in de luierbox
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Binnenkort kan je in de Hoeseltse Bib 
spelmateriaal ontlenen.

Spelotheken helpen immers mee aan 
het verkleinen van kansarmoede. Via 
speelgoed en spellen worden motori-
sche en cognitieve vaardigheden gesti-
muleerd en worden sociale contacten 
gelegd. Als actie tegen kinderarmoede 
in Hoeselt stelden voormalig schepen 
L. Verjans en schepen J. Schoefs voor 
om een spelotheek op te starten in de 
bibliotheek van Hoeselt.

Je zal er gezelschapsspellen, denkspel-
letjes, educatief spelmateriaal, … vinden. 
Er is voor elke leeftijd wat wils! Spellen 
om alleen te spelen, met je gezin, met 
vrienden of met velen. Populaire spel-
len, maar ook minder bekende pareltjes 
om te ontdekken.

De spelotheek is het resultaat van een 
samenwerking tussen de bib en het 
Sociaal Huis. Deze laatste verkreeg in 
juni 2020 een subsidie van de Vlaamse 
regering in het kader van de armoede-
bestrijding naar aanleiding van de co-
ronacrisis. Met een deel van het geld 
zal spel- en speelmateriaal aangekocht 
worden om met een zo uitgebreid en 

gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen 
starten.

Bij het samenstellen van het aanbod zal 
extra aandacht besteed worden aan on-
dersteunend - en duurzaam materiaal 
voor kinderen en gezinnen alsook voor 
slechtzienden, dementerende senioren 
of mensen met een beperking. Zo zal 
er naast ontspannend spelmateriaal ook 
educatief spel- en speelmateriaal aan-
gekocht worden dat ouders kan helpen 
bij eventueel thuisonderwijs in het kader 
van de coronamaatregelen. Daarnaast 
werd ook gezocht naar spel- en speel-
materiaal dat alleen kan worden ge-
speeld. Veel gezelschapsspellen moeten 

gespeeld worden met meerdere kinde-
ren, wat in tijden van een lockdown niet 
voor iedereen vanzelfsprekend is. Het is 
daarom belangrijk dat elk kind, ongeacht 
de leeftijd of de gezinsomstandigheden, 
terecht kan in de spelotheek en er iets 
naar zijn zin kan vinden. 

Het uitlenen van spelmateriaal is inbe-
grepen in het jaarlijkse lidgeld van de 
bib. Er moet dus niets extra voor betaald 
worden. Voor kinderen tot 18 jaar is het 
lidgeld gratis en kan het spelmateriaal 
dus geheel kosteloos worden uitge-
leend. Spellen kunnen gereserveerd en 
verlengd worden.
Hopelijk tot binnenkort in de Bib!

De  overstap naar het secundair onderwijs is een belangrijke 
keuze. Daar komt heel wat bij kijken!

Vrij CLB Limburg, de Limburgse GO! CLB’s en het Provin-
ciaal CLB Limburg slaan de handen in elkaar en gaan online!

Op de website www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be vind 
je als leerling en als ouder alles wat je moet weten om een 
goede keuze te maken:

• info over het keuzeproces en de opbouw van het Vlaams 
secundair onderwijs;

• filmpje met  beknopte uitleg over het secundair onderwijs
• filmpje Wat is kiezen NIET;
• digitale info over alle secundaire scholen in Limburg. 

Nog vragen? Chat met het CLB. 
• Op 4 februari tussen 19.00 en 21.00 uur; 
• Ga naar de website  

www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be 

Graag een persoonlijk gesprek? 
Maak een afspraak met je eigen CLB. 

Bibliotheek start spel-o-theek

wegwijsinhetsecundaironderwijs
Hoe kan ik op een goede manier kiezen?

Leermoeilijkheden, en nu?

Wie kan me helpen bij die keuze?

Waar vind ik de juiste informatie?

Wat bieden de secundaire scholen aan?

Waar kan ik met vragen terecht?

Hoe zit het secundair onderwijs in elkaar?

Wat vraag ik best allemaal als ik op bezoek ga in een school?
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Wie op het containerpark in de Goos-
straat passeert, kent ongetwijfeld de 
immer goed gemutste parkwachters 
Patrick Dedry en Eric Vanspauwen. 
“De grote en de kleine directeur”, kun-
nen er smakelijk om lachen. Elke dag 
is het duo om 8.30 uur op post. “Het 
eerste wat we doen, is zorgen dat alles 
er proper bij ligt. Om 9 uur verwelko-

men we de eerste bezoekers. Doordat 
we sinds april met een reserveringssys-
teem werken, is er nooit sprake van een 
grote drukte. Om de vijf minuten komt 
er een Hoeselaar binnen. Een systeem 
dat heel goed werkt en waarbij we per-
fect kunnen controleren of iedereen al-
les in de juiste container gooit”, vertelt 
Eric.

Tips
“Hoeselaren zijn propere mensen”, 
zeggen Eric en Patrick eensgezind. 
Toch hebben ze enkele tips voor wie 
naar het containerpark afzakt. “Sorteer 
bij uw thuis alles al goed. Op die manier 
kunnen wij eenvoudiger het volume be-
rekenen en de prijs die u ervoor moet 
betalen. We hanteren immers andere 
prijzen voor snoeiafval, grof vuil en ge-
mengd vuil. Wie sorteert, doet er hier 
zijn voordeel mee. Het is niet alleen 
goed voor uw portemonnee, maar u be-
spaart er ook nog eens tijd mee”, weet 
Patrick. Toch zijn er soms ook mensen 

die de kantjes proberen eraf te lopen. 
“Onlangs hebben wij nog een zwaar ta-
pijt achter een container gevonden. De 
sluikstorter wou de kosten er vermoe-
delijk niet voor betalen. Ook komt het 
voor dat mensen huisvuil zoals vlees-
resten of bijvoorbeeld mayonaise in een 
container willen gooien. Dat aanvaar-
den we niet. Toch zijn er sommigen die 
het proberen. Gelukkig gaat het om een 
kleine minderheid”, weet Eric.

Hou Hoeselt proper. Help parkwachters Patrick en Eric op het containerpark in Hoe-
selt door alles mooi te sorteren en in de juiste container te deponeren. Of steek mee de 
handen uit de mouwen zoals Marco en Pierrot. Net zoals de andere Hoeseltse Mooima-
kers gaan ze vrijwillig de strijd aan tegen zwerfvuil en het sluikstorten.
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Voorzichtig
Elke dag gebeurt er wel wat op het containerpark. “Het is 
een fijne job. Intussen kennen wij ook heel wat mensen en 
maken er een praatje mee”, verduidelijkt Patrick. Of ze soms 
ook bijzondere dingen vinden? “Niet dikwijls. Wie naar hier 
komt, wil van zijn afval af hé. Wel is er onlangs nog een man 
gepasseerd die een huis had gekocht en de zolder had opge-
ruimd. Hij had boeken uit 1830 bij. Eerst wou hij ze wegsmij-
ten, maar heeft zich bedacht. Daarna hebben wij hem niet 
meer gezien. Benieuwd of ze wat waard waren.” 

De heren manen ook aan om voorzichtig te zijn. “Het is 
al gebeurd dat wij een ziekenwagen moesten bellen. Een 
man die met zijn dochter een matras in een container wou 
gooien, is van de trap gevallen. Een klaplong, een snede in 
het hoofd en drie gebroken ribben waren het gevolg. Wees 
a.u.b. voorzichtig. Ook al omdat wij niet mogen helpen”, 
klinkt het.

Mooimakers
Bewoners van Sint-Huibrechts-Hern hebben Marco Penx-
ten en Pierrot Tits vast al zien passeren. Zij zijn twee van de 
meerdere Mooimakers van Hoeselt. “Maandelijks proberen 
wij het zwerfvuil in Sint-Huibrechts-Hern te verzamelen. 
Met een knijptang en een kar achter onze fiets trekken wij 
erop uit”, vertelt Marco. Zij registreerden zich op de site van 
Mooimakers.be. “Ruim een halve dag hebben wij nodig om al-
les te verzamelen. Het gaat dan om vijf tot zes zakken gevuld 
met allerhande vuil. Vooral blik en petflessen vinden we met 
hopen. Maar ook wodkaflessen bij momenten, vooral in het 
fruitplukseizoen. Leeg ja. Een vrouwenslip hebben wij ook al 
opgeraapt.” Net als al het andere vuil dropten ze het goedje 
in afvalzakken. “Vervolgens bel of mail ik naar de technische 
dienst die alles niet veel later komt ophalen. Wij doen het met 
plezier, maar vragen ons ook af wat er zou gebeuren als wij 
het niet inzamelden. Het is spijtig dat er nog zoveel zwerfvuil 
rondslingert. Eigenlijk zouden wij overbodig moeten zijn.”

  www.hoeselt.be/nl/wonen/omgeving/afval-en-recyclagepark 
www.mooimakers.be 

Geert Houben
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Het college van burgemeester en 
schepenen keurde de navolgende 
concrete acties goed voor de 10 uit-
gangspunten van het charter 'Sterk 
fietsbeleid':

1.  Fietsen is snel, makkelijk en 
goedkoop

- We proberen een optimaal stelsel 
van fietsverbindingen te bekomen 
zodat fietsers steeds de meest di-
recte route kunnen nemen naar 
hun bestemming, waarbij het omrij-
den tot een minimum beperkt blijft. 
Hiervoor gaan we inzetten op een 
nog fijnmaziger fietsnetwerk.

- We bekijken de mogelijkheid om een 
groepsaankoop voor (elektrische) 
fietsen op te starten, zodat onze 
inwoners zich een kwalitatieve fiets 
kunnen aanschaffen aan een gere-
duceerd tarief.

2.  Fietsen bevordert de verkeersvei-
ligheid

- Samen met het Agentschap Wegen 
& Verkeer evalueren we de fiets-
oversteekplaatsen op de gewestweg 
N730 en bekijken we waar eventu-
ele aanpassingen nodig zijn.

- Er zijn vrijliggende fietspaden langs 
de gewestweg N730 tussen Hoe-
selt en Bilzen. De gemeente Hoeselt 
engageert zich om deze vrijliggende 
fietspaden door te trekken tot Werm 
op korte termijn en tot Tongeren op 
(middel)lange termijn.

- De fietser krijgt meer aandacht in 
het straatbeeld door het aanbrengen 
van fietssuggestiestroken en andere 
markeringen ter bevordering van de 
verkeersveiligheid.

- De schoolomgevingen worden ge-
evalueerd en waar mogelijk worden 
schoolstraten gecreëerd.

3. Fietsen zorgt voor een gezonde 
bevolking

- De dienst Vrije Tijd en de dienst 
Milieu lanceren een campagne om 
duurzame mobiliteit te promoten 
en geven hier in eerste instantie veel 
aandacht aan de fiets. Het doel van 
de campagne is om mensen te infor-
meren over de gezondheids- en mi-
lieueffecten van fietsen én om meer 
mensen op de fiets te krijgen voor 
korte verplaatsingen.

4.  Fietsen bespaart ruimte
- Om de parkeerproblematiek aan 

te pakken, willen we ernaar streven 
dat het aantal wagens per gezin be-
perkt blijft. Door het promoten van 
de fiets, in combinatie met andere 
duurzame vervoersmodi zoals het 
openbaar vervoer, zouden gezinnen 
het kunnen stellen met één auto 
minder. Dit vermindert de parkeer-
druk op de openbare ruimte.

Onze gemeente ondertekent 
charter ‘Sterk fietsbeleid’
Tijdens de gemeenteraad van 24 september 2020 werd er beslist om het charter 
‘Sterk fietsbeleid’ te ondertekenen. Dit charter van gemeenten voor een sterk fietsbe-
leid benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor func-
tionele als voor recreatieve doeleinden. Bij de ondertekening moet onze gemeente 
ook aangeven voor welke drie (of meer) uitgangspunten en engagementen ze een 
concrete actie zal ontwikkelen en realiseren vóór 31 december 2024.



5.  Gebruik nieuwe technologieën die het fietsen bevor-
deren

- Elektrische fietsen worden steeds populairder. Daarom 
investeren we in oplaadpunten voor elektrische fietsen in 
Hoeselt centrum.

- We voorzien een subsidie voor horecazaken die investeren 
in oplaadpunten voor elektrische fietsen.

6.  Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel
-  Doordat fietsers vaak lokaal winkelen, dragen zij bij aan het 

ondersteunen van de lokale economie. Voldoende fietsen-
stallingen aan de handelszaken in onze kernen zijn dan ook 
cruciaal om fietsers aan te trekken. De gemeente Hoeselt 
zal daarom het aanbod aan fietsenstallingen evalueren en 
eventuele tekorten aanvullen.

7.  Fietsen is duurzaam
-  De gemeente Hoeselt doet elk jaar mee met de autoluwe 

zondag waarbij de Dorpsstraat wordt afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. Daarbij proberen we onze inwoners 
te verleiden om meer duurzame (fiets)verplaatsingen te 
maken.

-  De dienst Vrije Tijd en de dienst Milieu lanceren een cam-
pagne om duurzame mobiliteit te promoten en 
geven hier in eerste instantie veel aandacht aan 
de fiets. Het doel van de campagne is om men-
sen te informeren over de gezondheids- en mi-
lieueffecten van fietsen én om meer mensen op 
de fiets te krijgen voor korte verplaatsingen.

8.  Investeer in een fietscultuur
-  De gemeente Hoeselt neemt door middel van de invoe-

ring van schoolstraten het voortouw om ouders, kinderen 
en personeelsleden van de school te verleiden om het 
woon-schooltraject al fietsend of stappend af te leggen.

9.  Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser
-  We hebben voldoende aandacht voor de fietsers en even-

tuele fietsomleidingen bij wegenwerken.
-  We bekijken samen met het Agentschap Wegen & Ver-

keer hoe fietsers veilig en comfortabel de gewestweg 
N730 kunnen overstekken. Hierbij trachten we de wacht-
tijden voor fietsers aan verkeerslichten te minimaliseren.

-  We onderzoeken de mogelijkheid om de gewestweg N730 
uit te rusten met veilige en comfortabele vrijliggende 
fietspaden.

10. Luister naar fietsers
- We bevragen burgers over eventuele knelpunten in het 

fietsnetwerk en over het fietsbeleid. Hiervoor zal het bur-
gerparticipatieplatform Oergedach.hoeselt.be gebruikt 
worden.



Vanaf 1 januari 2021 worden afgedankte matrassen zonder 
kosten aanvaard op het recyclagepark.

Limburg.net zal i.s.m. met Valumat - het beheersorganisme 
dat deze aanvaardingsplicht regelt - op termijn een aange-
paste inzamelcontainer voor matrassen voorzien. Zo kunnen 
afgedankte matrassen apart ingezameld en gerecycleerd 
worden.

Ook kunnen oude matrassen terug genomen worden door 
de handelaar. Bij aankoop van een nieuwe matras, kan je dus 
best eerst informeren om te vermijden dat je zelf naar het 
recyclagepark moet!

Nieuwe inzamelregeling voor matrassen op het recyclagepark

Vanaf 1 januari 2021 vraag je een op-
haling 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.

Heb je echter nog stickers thuis die 

niet gebruikt zijn, dan kan je deze te-
rugbrengen naar het gemeentehuis tot 
28 februari 2021 en zullen ze worden 
terugbetaald.
Let wel: enkel de laatst bedeelde stic-
kers met een waarde van € 20 worden 
terugbetaald.

Aanvraag en betaling grofvuil voortaan enkel online

Nieuwe verlichting in gemeentelijk zwembad
In december 2020 werd in ons ge-
meentelijk zwembad Ter Kommen 
nieuwe LED-verlichting geplaatst.

Om het zwemmen nog aangenamer 
en veiliger te maken werd naast de 
verlichting op de kades ook onderwa-
terverlichting voorzien.

De verlichting valt alvast heel erg in de 
smaak bij de zwemmers.

Meer informatie nodig? 
www.valumat.be
De milieubijdrage is het gevolg van een wettelijke verplichting 
(uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) die ingaat op 1 januari 2021.

Je kan
met je oude 
matras gratis
terecht op het
recyclage-
park.

Milieubijdragen vanaf 2021 incl. BTW

Babymatrassen 
exclusief wieg- en parkmatrassen € 4,25

Matras ≤ 120 cm € 8,50
Topper ≤ 120 cm € 8,50

Matras > 120 cm € 17,00
Topper > 120 cm € 17,00

Belangrijk: 
breng je oude matras DROOG

binnen

Samen helpen
we het milieu

terecht op hetterecht op het

Milieubijdragen vanaf 2021Milieubijdragen vanaf 2021Milieubijdragen vanaf 2021Milieubijdragen vanaf 2021 incl. BTW incl. BTW incl. BTW incl. BTW incl. BTW

exclusief wieg- en parkmatrassen € 4,25exclusief wieg- en parkmatrassen € 4,25exclusief wieg- en parkmatrassen € 4,25exclusief wieg- en parkmatrassen € 4,25exclusief wieg- en parkmatrassen € 4,25

≤ 120 cm € 8,50≤ 120 cm € 8,50≤ 120 cm € 8,50≤ 120 cm € 8,50≤ 120 cm € 8,50
Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50Topper ≤ 120 cm € 8,50

> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00> 120 cm € 17,00
Topper > 120 cm € 17,00Topper > 120 cm € 17,00Topper > 120 cm € 17,00Topper > 120 cm € 17,00Topper > 120 cm € 17,00Topper > 120 cm € 17,00
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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

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

2/12/20 Alice CONINGS 27/11/1916

9/12/20 Antoon JACOBS 14/07/1939

10/12/20 Maria VOETS 29/04/1921

17/12/20 Catharina WITHOFS 4/03/1933

20/12/20 Albert VANSPAUWEN 30/11/1945

20/12/20 Robert THIJS 20/04/1925

21/12/20 Arthur BOELEN 5/06/1930

22/12/20 Anna VANDEBOSCH 4/08/1935

24/12/20 Maria VANCRAYBEEK 25/11/1928

29/12/20 Ludovic CROUX 6/07/1956

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

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

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

DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN WERKEN OP AFSPRAAK EN ACHTER GESLOTEN DEUREN.

HET DIENSTENCENTRUM VAN HET OCMW IS GESLOTEN.

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112
HULPDIENSTEN  
101
WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN 
centraal oproepnummer 089 59 00 59
WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33
WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969
BELBUS   
011 85 03 00   

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en verschijnt maandelijks 
behalve in juli augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,  
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be
Contact: Cultuurdienst - Ann Somers 
Vormgeving & productie: COMMiX bv,  Hoeselt
Oplage: 4 600 ex.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotocopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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360ooKLASSIEK
uniek klassiek concert met livestream

13 februari 2021 • 20u

Karlijn Noten sopraan

Kurt Gysen bas-bariton

Marc Caluwaerts piano

Guy Van Aken presentatie

Sint-Stefanuskerk • Hoeselt

info & tickets 
www.360klassiek.be

een organisatie van met steun van

KLASSIEK
uniek klassiek concert met livestream

13 februari 2021 • 20u

Karlijn NKarlijn Nooten sopraan

Kurt GysenKurt Gysen bas-bariton

Marc CaluwaertsMarc Caluwaerts piano

Guy Van AkenGuy Van Aken presentatie

Stefanuskerk • Hoeselt

met steun vanmet steun van

Sporthal De Kimpel in Bilzen en De 
Piepel in Tongeren worden de twee 
vaccinatiecentra van de Eerstelijns-
zone Zuid Oost Limburg. Dat werd be-
slist na overleg met de eerstelijnszone 
en de betrokken burgemeesters. De 
locaties worden volledig volgens het 

draaiboek ingericht en zullen vanaf fe-
bruari startklaar zijn. Een mobiel vac-
cinatieteam wordt ingeschakeld, enkel 
voor personen met een ernstige zorg- 
en ondersteuningsnood, die de woning 
niet kunnen verlaten.
De burgemeesters van Bilzen, Hoe-
selt, Riemst, Tongeren, Voeren en 
Herstappe en de voorzitter van de 
eerstelijnszone stellen: “De locaties 
zijn voldoende ruim en vlot bereik-
baar. Inwoners van Bilzen, Hoeselt en 
Riemst worden gevaccineerd in Bil-
zen. Inwoners van Tongeren, Voeren 
en Herstappe kunnen terecht in Ton-
geren. Voor Voeren wordt gezien de 
grotere afstand een oplossing op maat 

voorzien. We gaan voor een effectieve, 
snelle en kwalitatieve inenting en zullen 
ondersteunend personeel ter beschik-
king stellen.”
De vaccinatiecentra kunnen nog hel-
pende handen gebruiken: “De aan-
meldingen van vrijwilligers, verenigin-
gen en organisaties komen al binnen. 
Van gepensioneerde zorgverleners 
en taxibedrijven tot administratieve 
krachten. We zijn daar zeer dankbaar 
voor en doen een oproep aan iedereen 
die kan en wil helpen om zich te mel-
den via www.helpdehelpers.be”, aldus 
de burgemeesters en voorzitter. 

Johan Sauwens – Burgemeester Bilzen 
Joris Gaens – Burgemeester Voeren
Leon Lowet – Burgemeester Herstappe
Luc Hendrix – Dr. - Voorzitter  
Eerstelijnszone Zuid Oost Limburg
Mark Vos – Burgemeester Riemst
Patrick Dewael – Burgemeester Tongeren
Werner Raskin – Burgemeester Hoeselt

Vaccinatiecentra in Bilzen en Tongeren
De inwoners van Bilzen, Riemst en onze gemeente Hoeselt zullen gevaccineerd wor-
den in Sporthal de Kimpel te Bilzen. Dit is één van de 2 grote vaccinatiecentra die in 
onze eerstelijnszone zullen uitgebouwd worden. Op het moment van deze publicatie is 
een hechte werkgroep bestaande uit personeelsleden van de deelnemende gemeenten 
en de eerstelijnszone bezig om de voorbereidingen te treffen om alles vlot te laten 
verlopen in het vaccinatiecentrum. Alle inwoners zullen tijdig op de hoogte worden 
gehouden over hoe de vaccinatie in zijn werk zal gaan.


