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ONLINE HULDIGING
VAN HOESELTSE TOPPERS
OPVOEDTIP:
JE KIND LEREN DOORZETTEN
VACCINATIECENTRUM
IS STARTKLAAR
LAAT JE
VACCINEREN!
Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Laat ons met een positieve blik vooruit kijken naar een jaar waarin we systematisch
onze oude gewoonten terug zullen kunnen oppikken. Net
zoals jullie kijk ik hier enorm naar uit.
We zijn, samen met Riemst en Bilzen, klaar om iedereen te
vaccineren. Bedankt aan elke Hoeselaar die zich opgaf als
vrijwilliger in het vaccinatiecentrum om op de één of andere manier deel uit te maken van dit proces. Ook binnen
het gemeentepersoneel was de solidariteit groot. Het geeft
nog maar eens aan dat we samen sterk zijn!
Nu zowat iedereen de gezonde wandelmicrobe te pakken
heeft en er plaatselijk veel gesport wordt willen we hierin
zeker verder investeren. Onze toeristische dienst werkt
momenteel een bloesemwandeling uit. Tijdens deze tocht
zullen er onderweg, aan de hand van QR-codes, op een
leuke manier weetjes over de natuur of historische aspecten verteld worden. Wederom een mooie, ontspannende
wandeling in onze prachtige natuur! Ook vanuit de cultuurdienst voorzien we rond deze periode een wandeling, meer
bepaald een leuke gezinswandeling in de Gerlabeekvallei.
Alle info hierover vind je verder in dit magazine. Vanuit de
sportdienst ondersteunen we ten volle de Kluis Run, die tevens in het voorjaar op het programma staat, onder welke
vorm dan ook. Allemaal leuke bezigheden en voor ieder wat
wils.

Er zijn uiteraard nog andere vooruitzichten. Al enkele jaren speelt
het idee bij de cultuurdienst om
in te zetten op kunst in openbare
ruimtes. Nadat we als gemeentebestuur beslisten om meer aandacht te schenken aan toerisme
en de grenzen tussen de vrijetijdsdiensten vervaagden, werd de link
tussen cultuur, natuur en toerisme
snel gelegd. Zo kwam het idee tot
stand om een kunstelement in het landschap te voorzien,
wat een meerwaarde kan zijn voor zowel de cultuurliefhebber als voor de toerist. Het wordt een uniek kustwerk in de
vorm van een hoofd, ter hoogte van de 2 Kruisen in Hoeselt. De ontwikkeling van dit kunstwerk zullen jullie kunnen
volgen via de facebook-pagina van onze dienst toerisme die
momenteel volop in ontwikkeling is.
Ook starten we eerstdaags met de eerste fase van de vernieuwingswerken van de looppiste achter Ter Kommen. Na
afloop van deze werken zal iedereen op een aangename
nieuwe ondergrond kunnen joggen.
Als laatste geef ik graag mee dat het lastenboek van de
verbouwingswerken van Ter Kommen in het voorjaar op de
gemeenteraad gebracht zal worden, zodat er later dit jaar
met deze werken kan gestart worden.
Graag sluit ik af met de volgende boodschap: zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en hou vol!
Vriendelijke groeten,
Johan Schoefs Schepen van sport, cultuur,
toerisme en bibliotheek.

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

Centrum Duurzaam Groen - Gratis webinar: Water in de tuin
Water is een essentieel element in de tuin. Je springt er best
spaarzaam mee om. Heeft je tuin te lijden onder de droogte?
In deze sessie krijg je enkele tips om duurzaam om te gaan met
water in jouw tuin, want je hebt het waterbeheer voor een stuk
zelf in de hand. Zijn de planten in je tuin aangepast aan de bodem waarin ze moeten gedijen? Gebruik je mulch en compost
om water vast te houden? Welke verharding kies je best? Hoe
vang je regenwater op? De Vlaco-lesgever geeft je heel wat
kringlooptips om je tuin weerbaar te maken in alle seizoenen.
De online-les duurt 1.5 uur. De deelnemers ontvangen vlak
voor aanvang een link in de mailbox.
Zaterdag 6 maart van 10.00 tot 11.30 uur
Dinsdag 9 maart van 20.00 tot 21.30 uur

Zaterdag 13 maart van 10.00 tot 11.30 uur
Donderdag 18 maart van 14.00 tot 15.30 uur
Dinsdag 23 maart van 20.00 tot 21.30 uur
Inschrijven via www.centrumduurzaamgroen.be

Huiskattenactie: vraag jouw kortingsbon aan!
Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van gewone
huiskatten. Een kattin kan tot 3 nestjes
per jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten
vanaf de leeftijd van 5 maanden.
Neem daarom als katteneigenaar je
verantwoordelijkheid en laat je huiskat
of kitten tijdig onvruchtbaar maken.
Sinds april 2018 is het bij wet verplicht
om elke kat geboren na 30 augustus
2014 te laten steriliseren of castreren.
Deze verplichting geldt sowieso voor
alle kittens vooraleer ze verkocht of
weggegeven worden.

Als extra stimulans geeft de gemeente
kortingsbonnen weg van € 15 (kater)
en € 25 euro (kattin). Deze bonnen
kunnen bij de gemeente aangevraagd
worden vanaf 1 maart 2021.
De kortingsbonnen zijn geldig tot
15 september 2021 bij een dierenarts
in Limburg. Maak voor het afhalen
van een kortingsbon een afspraak via
089 51 03 10.

Wie asbesthoudend bouw- en
sloopafval of roofing heeft, kan
hiermee terecht op het gemeentelijk recyclagepark op dinsdag 2
maart tussen 16.00 en 19.00 uur.
Die namiddag worden enkel deze
afvalfracties aanvaard!

Compost voor de
tuin nodig?
Van 1 maart tot en met 16 april kan er
weer gratis compost afgehaald worden op de gemeentelijke technische
dienst in de Winterbeekstraat 3.

Gezonde kittens kunnen al vanaf 8 weken gecastreerd worden. Dit is even veilig als castratie op latere leeftijd. Bovendien herstellen kittens veel sneller van
de operatie. Het is niet nodig om een
kat eerst een nestje te laten krijgen of
eerst krols te laten worden. Integendeel,
het risico op gezondheidsproblemen
neemt daardoor toe. Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige ingrepen met vele
voordelen voor de kat zelf en voor de
omgeving. Ongewenste kittens worden
later zwerfkatten die ronddolen en als
overlast ervaren worden. Een eenmalige
ingreep bij kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot.

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

Inzameling asbest en
roofing op dinsdag 2
maart

Wanneer?
maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag:
• van 8.30 tot 11.30 uur
• van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur
Hoe?
• Eerst melden bij het bureel op de
technische dienst
• Enkel voor particulieren (kleine
hoeveelheden)
• Zelf scheppen met eigen schop

Heidi Berx
Schepen Sociale zaken
heidi.berx@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
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Verenigingennieuws
VRIJETIJDSDIENSTEN LANCEREN “APPRËPÓ”
Het verenigingsleven staat noodgedwongen even op een lager pitje, maar dat neemt niet weg dat de cultuur-, sport- en
jeugddienst geregeld interessante informatie hebben voor
de Hoeseltse verenigingen.

gingen. Je bent erkend als Hoeseltse vereniging wanneer je
lid bent van een erkende Hoeseltse adviesraad (cultuurraad,
sportraad AAS&B, jeugdraad). Voor meer informatie over
dit lidmaatschap kan je terecht bij het vrijetijdsloket.

Om het contact met de verenigingen te vergroten lanceren
de vrijetijdsdiensten een nieuw initiatief: de Apprëpó, een
nieuwsbrief voor alle Hoeseltse verenigingen die telkens er
interessant nieuws te melden is, zal verspreid worden. Afhankelijk van de inhoud, zal deze nieuwsbrief verspreid worden
naar de erkende sport-, cultuur-, sociale- en/of jeugdvereni-

Apprëpó, als je als vertegenwoordiger van een vereniging
onze nieuwsbrief hebt ontvangen, mag je altijd laten weten
wat je ervan vindt! En nieuwtjes vanuit je vereniging zijn uiteraard ook altijd welkom!
Vrijetijdsdienst - 089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be

Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
1 februari 2021

Hallo!

We horen zo weinig van elkaar. En daar willen we wat aan doen!
Voortaan ontvangen de erkende Hoeseltse verenigingen regelmatig een
nieuwsbrief met daarin interessante weetjes.
Vanuit de cultuurdienst wordt deze nieuwsbrief verzonden naar iedereen
die eerder had aangegeven om info te willen ontvangen van de cultuurdienst.
Wil je deze mails toch liever niet ontvangen? Laat het dan gewoon even
weten door een reply op deze mail met de boodschap ‘uitschrijven nieuwsbrief’.
Veel leesplezier met deze eerste (extra lange) nieuwsbrief!

zkt.
KVV Cultuurraad
ZAMELT KLEDING
IN lokaal talent!
Begin tijdig aan je lente-opkuis want na
het succes van vorig jaar organiseert KVV
Hoeselt opnieuw een kledinginzameling.
Steun de club en breng al je oude kledij, schoenen, lakens, dekens, gordijnen, knuffels, handtassen en riemen
naar de kantine van KVV Hoeselt aan
de Bergstraat op zaterdag 10 april tussen 8.00 en 12.00 uur.
Wat mag er WEL in de zakken?
Schone kleding, schoenen (per paar
en aan elkaar geknoopt of met tape),
lakens, dekens, gordijnen, knuffels,

handtassen en riemen.
Wat mag er NIET in de zakken?
Vieze, natte, gescheurde of
beschadigde kleding. Enkele
schoenen, afgeknipt
materiaal, matten, tapijten,

Algemene
kussens, dekbedden, snuisterijen,
beVergadering
/
drijfskleding, speelgoed en matrassen.
Trefpunt
Veel opruimplezier!
Met de start van een vernieuwde Cultuurraad vorig dit jaar, had
de het bestuur de intentie om de
jaarlijkse Algemene Vergaderingen (Trefpunt) nieuw leven in te
blazen. Door de coronamaatregelen hebben we helaas de mogelijkheid nog niet gehad om dit
te organiseren. Hopelijk kan het
binnenkort weer en dan vast en
zeker op een feestelijke manier!

De vos… in het bos
Anna’s Steen

Je kan deze wandeling volgen vanaf 27 februari 2021
t.e.m. 18 april 2021!

GC Ter Kommen neemt je mee op sleeptouw met De Vos in
het Bos, een theater-wandeling voor het hele gezin vanaf 4 jaar
doorheen de prachtige Gerlabeekvallei in Werm.
Volg de wegwijzers en ontdek via de QR-codes de zes verhalen
over de vos die allerlei dieren opzoekt om zijn honger te stillen.
Over een malse eend, over een kip die heerlijke stenensoep
maakt en over een haas die niet ten onder wil gaan. Over een
slim varken, een gewiekste raaf en natuurlijk ook over… een wolf.
Laat je meevoeren en geniet van deze bijzondere wandeling.
Corona-wandelen was nog nooit zo fijn!
Het vertrek van de wandeling is voorzien aan het kerkplein in
Werm. Je volgt van daaruit de Gerlabeekwandeling die aangegeven is met een groene rechthoek, maar ook de hongerige vos
zal je extra wandelrichtlijnen geven.

Hoeselt Vrugger: Van “Hoesselt” naar “Hoeselt”
Sinds jaar en dag krijgt de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG) de
meest uiteenlopende vragen over het verleden van de Hoeseltse dorpen en zijn bewoners, oude gebruiken en ambachten, historische feiten en wetenswaardigheden.
Eén van die vragen was: “Ik kan nergens terugvinden waarom en wanneer de schrijfwijze van Hoeselt is veranderd van 2 s’en naar 1 s.”
Na enig opzoekwerk heeft de HGSG
kunnen achterhalen waarom en wanneer de schrijfwijze van Hoeselt definitief werd overgezet van een dubbele ‘s’
naar een enkele ‘s’.
In een eerdere publicatie werd al in de
beginjaren van de vereniging uitleg gegeven over de oorsprong en de mogelijke betekenis van de dorpsnaam ‘Hoeselt’.
Zo lezen we in een artikel van Pater Alex
Coenen uit de eerste Jaargang van ‘Het
Hoeseltse Dorpsverleden’ het volgende:
… Voor de verklaring van de dorpsnaam
Hoeselt zijn we aangewezen op de etymologische verklaring van de oudst gekende
schrijfwijzen: Huolste, Hurlo en Husle. …
Ook de naam Huselt, gelijkluidend met
Hoeselt, komt reeds zeer vroeg voor,
vooral in Nederlandstalige documenten. We treffen de naam Alt-Huselt
reeds aan in 1206 en Huselt (uit Husle,
door letterverspringing) in 1243, vooral
in persoonsnamen zoals Wilhelmus de
Huselt. In de officiële documenten blij-

ven de oorspronkelijke vormen Husle
en Hurle behouden, zoals in de kronieken over de slag bij Hoeselt van 1328.
In 1322 werd nog op éénzelfde regel de
dubbele schrijfwijze gebruikt: Lambertus de Cruce de Huselt... in territoria de
Hourle.
Over het algemeen gebruiken officiële
Latijnse teksten bij voorkeur Hurlo en
Hourle, terwijl stukken in de landstaal, bv.
uit het archief van Alden Biesen,eerder
schrijven: Huselt, Husselt, Housselt,
Hosselt en nadien Hoesselt. Pas in 1932
werd de officiële schrijfwijze: Hoeselt.
Waarom
In een bijdrage van “Toponymica”, door
de Vlaamse Toponymische Vereniging
uitgegeven in 1929, wordt de historiek
en het kader geschetst, waarin men is
gekomen tot een nieuwe en uniforme
schrijfwijze van de Vlaamse gemeentenamen in België.
Al bij een Koninklijk Besluit van 10 mei
1886 werd een commissie in het le-

ven geroepen,
die werd belast
met het onderzoeken van de
naamlijsten van
gemeenten en
gehuchten en
het voorbereiden van een definitieve en eenvoudige spelling.
In het Staatsblad van 21 juni 1929 werd
de lijst gepubliceerd, aangevuld met
“een tot eenheid gebrachte en rationele
schrijfwijze” van de namen der Vlaamse
gemeenten.
Het duurde vervolgens nog 8 jaar vooraleer het resultaat van deze studie in een
beslissing van de Ministerraad werd bekrachtigd.
Marc Gonnissen (HGSG)
www.hoeseltvrugger.be
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Online huldiging van
Hoeseltse toppers!
De cultuur-, sport- en milieuraad van Hoeselt ontvingen
maar liefst 36 kandidaturen na de oproep naar personen en
verenigingen die het verdienen om eens in de bloemetjes te
worden gezet n.a.v. een bijzonder prestatie die ze leverden
in 2020. Van die 36 kandidaten werden er 33 weerhouden.
Zij maken dus kans om met één van de trofeeën aan de haal
te gaan. We laten je hieronder alvast kort met hen kennismaken.
De bekendmaking en prijsuitreiking zal dit jaar helaas niet op
de gekende feestelijke en zeer geapprecieerde 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.
In de loop van de maand maart zullen alle genomineerden
én laureaten thuis hun prijs in ontvangst mogen nemen. De
laureaten zullen bekend gemaakt worden via de verschillende
gemeentelijke sociale media en de gemeentelijke website. De
volgende editie van deze Hoeselt Mag Gezien zal bovendien
volledig in het teken staan van deze huldigingen.

We wensen alle
genomineerden alvast
van harte
te feliciteren!
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SPORT
Duivenbond De Zwaluw | 125-jarig bestaan
AVC Alt-Hoeselt | 40-jarig bestaan (volleybal)
José Vandebosch | 35 jaar bestuurslid van AVC Alt-Hoeselt,
waarvan 30 jaar voorzitter
Patrick Castermans | Gouden medaille op het WK kleurkanarie in Portugal
Roerdomp der Demerstreek | 50-jarig bestaan van de club
(ornithologie)
Jaak Cosemans | 45 jaar bestuurslid van Roerdomp der Demerstreek, waarvan 10 jaar als voorzitter
Caylin del Carmen Alvarado | Wereldkampioen en Europees
kampioen veldrijden dames
Ine Beunckens | Belgisch kampioen juniores karate kumite
multistijl en 3x Vlaams kampioen
Rune Coussée | Provinciaal en Vlaams kampioen tafeltennis
enkel heren C en 2x provinciaal kampioen bij de jongens dubbel juniors en enkel jongens kadetten.
Edwin Marting | 22.222,22 km gefietst en 300 km gelopen
in 2020
Simon Haesen | Vlaams kampioen karate kumite multistijl bij
de kadetten jongens plus
Eloise Haldermans | Vlaams kampioen 100 en 200m schoolslag en geselecteerd voor ‘Future team’
Britt Jehaes | Limburgs kampioen tumbling AB-niveau
Janne Mercken | Ponnyrijden: dubbel provinciaal kampioen
én Nationaal kampioen LRV stijlrijden

Foto huldiging 31 januari 2020: Wim van Mele

Linde Mercken | Ponnyrijden: Provinciaal kampioen LRV stijlrijden Jumping klasse BB + Nationaal kampioen LRV Dressuur BB2 + Vice-nationaal kampioen LRV Stijlrijden jumping
klasse BB
Keano Dekens | Provinciaal en Belgisch kampioen tafeltennis
in de reeks dubbel heren E, samen met Dieter Devue
Dieter Devue | Provinciaal en Belgisch kampioen tafeltennis
in de reeks dubbel heren E, samen met Keano Dekens
TTC Tamara | De tafeltennisclub werd met 5 ploegen kampioen, wat ongezien is in de geschiedenis van de Limburgse
tafeltennis. Daarnaast behaalde de club maar liefst 35 medailles op de Provinciale kampioenschappen, 2 op de Vlaamse
kampioenschappen en 5 op de Belgische kampioenschappen.

SOCIAAL
Antonie Lormans | Gewezen voorzitter en jarenlange inzet bij
Samana Hoeselt
Familie Aerts-Peters | Speelde tijdens de eerste coronalockdown maar liefst 100 dagen na elkaar elke dag om 20u00
een muziekstukje als steunbetuiging aan de zorgverleners.
Wendy Nassen | Voor haar inzet bij de organisatie van de serene herdenking voor wijlen Ludo Jans
Alt Knalt vzw | Voor de organisatie van De Tien, een creatief
en uniek sociaal project in barre coronatijden
Alle Hoeseltse zorgmedewerkers | Voor hun enorme inzet in
de frontlinie van deze coronacrisis.

CULTUUR
Something Else | Uitgave boek ‘Tussen hoop en tranen’ en het
daaraan gekoppelde (maar wegens corona uitgestelde) verteltheater
K. Harmonie St.-Cecilia Hoeselt | 125-jarig bestaan
Paul Achten | voor het blijvend onder de aandacht brengen
van het Hoeseltse dialect en de uitgave van het boek ‘Hôessëlse Pôeskaffékës’.
Sebastiaan Aerts | Jonge getalenteerde trompetist. Lid van
I Solisti Youngstars. Winnaar van de Nationale online solistenwedstrijd van KNMO Klankwijzer + winnaar van het
HaFaBra-songfestival.

MILIEU
School ’t Nederwijsje | Voor het aanleggen van een voedsel-,
speel- en leerbos “Ten Branden Bosch – Bos van de Hoop”
Toine Thijs | Voor het liefdevol onderhouden van het Heibrikpleintje en de kastanjeboom
Vereniging ‘De Sjùnste’ | Voor het in de kijker zetten van de
Hoeseltse Landschappen via hun wedstrijd, postkaarten en
kalenders. Zo hebben veel Hoeselaren nieuwe mooie plekjes
ontdekt.
Luc Slechten | Voor het eigenhandig aanplanten van een
groot privébos
François Jacobs | Voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van
milieuraad HOLA
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Maart 2021: Maand van het
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Vroegtijdige opsporing biedt de beste
bescherming tegen dikkedarmkanker.
Doe van je 50ste tot en met je 74ste
elke twee jaar de stoelgangtest.

We hebben het allemaal druk. Er is dus
altijd wel iets dat dringender is dan al
het andere. Kanker vroeg opsporen is
belangrijk. En toch… van uitstel komt
afstel. Als je iets niet meteen doet,
loop je het risico dat het er niet van
komt. `
“Ik doe het straks wel. Eerst nog even
de stad in.”
“Ik doe het later wel. Het is even druk
op het werk.”
“Geen tijd. Want de bus was te laat.”
BlaBlaBla. Geen excuses. Doe de
stoelgangtest. Want tijdig opsporen is
belangrijk.
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In oktober 2013 startte de Vlaamse
overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek moedigt mannen en vrouwen
van 50 tot en met 74 jaar aan om elke
twee jaar gratis een stoelgangtest te
doen. Een laboratorium onderzoekt of
je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te
veel bloed in de stoelgang kan wijzen
op dikkedarmkanker of op poliepen,
dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen
worden opgespoord en verwijderd
voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker
één van de ziekten die in aanmerking
komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder
worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling
worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:
• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be
Daar kan je ook je vaccinaties, medisch
dossier en medicatieschema vinden.
Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook de app ‘itsme’
gebruiken.
Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met
je huisarts.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen
9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00
uur, stuur een e-mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be,
of surf naar
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Week van de vrijwilliger: 27 februari tot 7 maart

Een week
om te
bedanken!
Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die
zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen
doen dat elke dag opnieuw, anderen
maken zich met momenten vrij. De
één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen:
die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed
doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in jouw organisatie.

Ze zetten hun talenten in en doen dat
meestal met veel plezier en voldoening.
Om al die mensen, die vaak achter de
schermen hun steentje bijdragen, te
bedanken is er Dé Week. Tijdens Dé
Week van de Vrijwilliger laten we samen
zien dat we die inzet niet vanzelfsprekend vinden.
Het OCMW en gemeentebestuur van
Hoeselt bedankt in ’t bijzonder alle vrijwilligers waar ze mee samenwerkt, de
vrijwilligers van het Dienstencentrum,
Dorpsrestaurant en de chauffeurs Minder mobielen centrale.
Echter alle lokale vrijwilligers die zich inzetten voor een ander, vanuit een sociale organisatie of gewoon als buur, kennis
of andere hoedanigheid. Bedankt!
In tijden van corona kunnen heel veel
van onze vrijwilligers zich echter niet
ten volle inzetten zoals ze voordien deden, missen ze al die contacten met anderen. Niet gemakkelijk maar we zullen
er samen doorheen moeten!

Onthoud dat alle kleine zaken van
waardering, een glimlach, een vriendelijk woord, een boodschap aan de deur
brengen, een kleine klus of een kort
babbeltje op de stoep, … dat kan voor
een ander van grote betekenis zijn.
Laten we hopen dat we snel terug onze
‘normale’ samenwerking kunnen hervatten, weet dat we aan jullie blijven
denken en vooral jullie inzet weten te
waarderen!

Een dikke pluim
aan alle vrijwilligers
actief in hoeselt!
Een oprecht warm
dank u wel, vanwege
het OCMW-bestuur
van Hoeselt!
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Renovatiewerken gepland?
Denk aan de mogelijke premies!
Hoe maak ik mijn woning energiezuinig? Heb ik recht op de Vlaamse renovatiepremie? Hoe werkt een digitale
meter? Zijn er premies wanneer ik als
senior mijn woning aanpas?
Ook in 2021 kunnen er premies voor
renovatiewerken en energiebesparende maatregelen aangevraagd worden.
Voor wie energiezuinig renoveert zijn
er zelfs een aantal bijkomende steunmaatregelen ingevoerd.
Zo is er een nieuwe premie van Netbeheerder Fluvius voor het plaatsen
van zonnepanelen, verdubbelt de premie voor hoogrendementsbeglazing en

buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
en is er een EPC-labelpremie. Voor
deze EPC-labelpremie moeten eigenaars binnen een periode van 5 jaar via
het energieprestatiecertificaat kunnen
aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben
gemaakt.
Heeft u deze of andere woon- of
energievragen? Kom dan zeker langs
voor advies op het woonenergieloket.
Om je zo goed en veilig mogelijk te
helpen, werken we enkel op afspraak.
Je kan zelf een afspraak inplannen via
https://woonenergieloket.stebo.be/
Het spreekuur vindt iedere 2de en

4de woensdag van 14.00 tot 16.00
uur plaats in het gemeentehuis.
Een bezoek aan het woonenergieloket is altijd gratis. Wil je premieadvies,
breng dan zeker je belastingbrief van 2
jaar geleden mee (inkomen 2019) en
eventueel duidelijke detailfacturen of
offertes. Wie een VREG-test wil laten
uitvoeren, brengt best de meest recente jaarafrekening van gas en elektriciteit mee.
Vanaf 1 januari 2021 is elke gemeente
ook verplicht een meldpunt voor problematische woonsituaties, waaronder
discriminatie op de huurmarkt, te organiseren. Dit meldpunt is eveneens
geïntegreerd in dit woonenergieloket.
Meer info ? Contacteer Ulla Mertens –
ulla.mertens@stebo.be – 0489 41 91 32
Premie advies: Ulla Mertens – ulla.mertens@stebo.be
089 39 16 72
Technisch advies: Silke Valy – silke.valy@stebo.be –
089 39 16 54
Voor specifieke energievragen: contacteer het
Energiehuis Limburg digitaal.
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CurieuzeNeuzen in de Tuin

Een sensor meet een half jaar lang op 5000 plaatsen in
Vlaanderen de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem. Die waarden stuurt hij dagelijks door naar de databank
van CurieuzeNeuzen. Door de metingen te koppelen aan data
over de werkelijk aanwezige koolstofgehalte, verharding, vegetatie en het aantal maaibeurten zullen de wetenschappers
de impact van al die verschillende factoren onderzoeken.
Waarom doet de gemeente Hoeselt mee?
De klimaatscenario's van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen een toekomst waarin periodes van extreme droogte vaker

optreden en het aantal tropisch warme dagen warmer dan
30° en het aantal hittegolven stijgt. Uit het onderzoek kunnen we leren:
• hoe we beter kunnen omgaan met de effecten van de
steeds warmere en drogere zomers,
• hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze tuin een verkoelende plek blijft tijdens een hittegolf,
• hoe we onze tuinen, maar ook onze parken, akkers en natuurgebieden beter kunnen wapenen tegen de droogte.
De gemeente heeft een meetpunt geselecteerd in de omgeving van de sportzone aan de Europalaan. Tijdens het project
zal een interactieve kaart vanaf begin april tot eind oktober op
www.curieuzeneuzen.be de resultaten weergeven, zodat alle
inwoners de hitte en droogteresulaten kunnen opvolgen. Volg
jij ook mee?
www.curieuzeneuzen.be

© An Van Gijsegem

Je hebt het vast al gemerkt. De zomers worden steeds warmer en droger en dat heeft ook invloed op jouw tuin. Het gazon krijgt het moeilijk, de bomen snakken naar water. Hoe hou
jij de tuin koel en aangenaam tijdens een hittegolf? En hoe
wapenen we het gras en de planten beter tegen de droogte?
Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste
burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit in Vlaanderen.
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Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Opvoedtip van de maand:

Je kind leren doorzetten
Geeft jouw kind snel op als iets niet lukt? Of wil hij of zij iets nieuws niet eens
proberen? Veel kinderen hebben moeite met doorzetten. Als je iets wilt leren, dan
komt hier vaak frustratie bij kijken. Soms vermijden kinderen deze frustratie liever,
dan dat ze iets nieuws leren. Wat kun jij doen om je kind te leren doorzetten? In dit
artikel vind je 6 tips.

Waarom vindt mijn kind doorzetten
moeilijk?
Soms kan je je als ouder afvragen
waarom je kind niet gewoon even iets
harder z’n best doet. Je kind is zo slim,
maar waarom komt dit er niet uit? En
wat kan je doen als je kind blokkeert?
Doorzetten is voor veel kinderen lastig, maar dit kan verschillende redenen
hebben.
Sommige kinderen vinden het lastig
om zich te concentreren of ze hebben
geen overzicht, terwijl andere kinderen
bang zijn om te falen of bang zijn voor
negatieve opmerkingen van anderen.
Ook kan het zijn dat je kind moeilijk
kan omgaan met bepaalde emoties,
zoals teleurstelling of frustratie. Je kind
kan door deze emoties niet meer rustig
nadenken en doorgaan. Het verdragen
van de gevoelens van frustratie die bij
het leren van iets nieuws komen kijken,

is voor veel kinderen lastig.
Daarnaast is het zo dat niet alle kinderen leren doorzetten. Als wij als ouders
of leerkracht veel taken overnemen
van ons kind, dan leert je kind niet dat
het zelf iets kan oplossen. Ook al levert
dit eerst frustratie op. Het is voor een
kind belangrijk om regelmatig te ervaren dat iets toch lukt als je goed je best
doet, ook als het eerst heel moeilijk en
lastig was.
Met de leertrap kan je je kind laten zien
welke stappen allemaal bij het leerproces horen. Zo leer je je kind dat iets
nieuws leren niet vanzelf gaat.
Lees alles over de leertrap in het artikel “De leertrap met ondersteuningsbehoefte per trede” via de website:
https://psychogoed.nl/de-leertrapmet-uitleg-en-ondersteuningsbehoefte-per-trede/

6 tips om je kind te leren doorzetten
Leren doorzetten is belangrijk. Als je
kind kan doorzetten, heeft het daar
de rest van z’n leven veel profijt van.
Doorzetten blijkt belangrijker voor
succes dan intelligentie. Je kind krijgt
zelfvertrouwen als hij of zij iets doet
wat moeilijk is en toch lukt.
Hoe kan je je kind helpen om te leren
doorzetten?
1. Vertrouwen uitstralen
Straal vertrouwen uit. Laat je kind
voelen dat jij in hem/haar gelooft.
2. Fouten maken is normaal
Leer je kind dat het belangrijker is
om iets te proberen, dan of iets wel
of niet lukt. Leer je kind dat fouten
maken normaal is. En dat het maken van fouten zelfs nodig is om
iets nieuws te leren.
3. Sluit aan bij je kind
Sluit aan bij de ontwikkeling van je
kind. Pas je eisen en verwachtingen
hierop aan. Een peuter kan nog niet
lang stil zitten of lang met één taak
bezig zijn. En een kind op de basisschool kan in een boze bui nog niet
zomaar z’n emoties onder woorden
brengen.
4. Stap voor stap
Blokkeert je kind? Help je kind om
overzicht te krijgen. Bied structuur of verdeel een taak in kleine
haalbare stukjes. Reageer positief
op elke kleine stap die je kind pro-

beert. Zorg voor een positieve sfeer
en gebruik humor.
5. Complimenteer de inzet van je
kind
Geef nooit complimenten gericht
op de persoon (‘Jij bent heel slim’,
‘Je bent zo’n goede rekenaar’, ‘Je
bent de beste voetballer op het
veld’). Maar geef in plaats daarvan complimenten gericht op de
moeite die je kind doet (‘Je hebt
heel goed je best gedaan’, ‘Je ging
door toen het moeilijker werd, dat
vind ik superknap’, ‘Ik zag dat je het
nog een keer probeerde!’).

zo goed lukte. Hoe ging dat? Wat
deed je kind? En wat leverde het op
voor je kind?
Jonge kinderen leren doorzetten
Hoe jong je kind ook is, je kan je kind
al vroeg leren doorzetten. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat je al invloed
hebt op het doorzettingsvermogen van
je dreumes van 15 maanden oud. Dit
kan door je kind zelf het goede voorbeeld te geven. Laat je kind zien en
merken dat je soms ook flink moeite
moet doen om iets voor elkaar te krijgen.

6. Richt je op positieve ervaringen
Bedenk samen wanneer het je kind
al lukte om door te zetten. Ieder
kind heeft op meerdere momenten
doorgezet. Alleen al bij het leren
lopen. Maak samen met je kind een
tekening van een situatie waarin je
kind doorzette. Praat tijdens het
tekenen over hoe je kind dit toen

In het onderzoek kreeg de ene helft
van de peuters te zien hoe volwassenen na flink wat moeite een kist open
kregen om er speelgoed uit te pakken.
De andere helft van de peuters zag hoe
de kist heel makkelijk openging, zonder
dat het enige moeite kostte. Daarna
mochten de kinderen spelen met een
muziekdoosje dat muziek maakt. Maar
om de muziek te laten spelen, moesten

WEBINAR

WEBINAR

ze op een verstopt knopje drukken. De
peuters die hadden gezien dat de volwassenen veel moeite moesten doen
om de kist open te maken, deden zelf
ook meer hun best om geluid uit het
doosje te krijgen. Uit dit onderzoek
bleek ook dat het belangrijk is om oogcontact met je kind te maken, terwijl je
ergens je best voor doet.
Dus laat je kind al jong merken dat je
soms ergens moeite voor moet doen
en kijk hem/haar aan terwijl je dit aan
het doen bent!
Bron: The social origins of persistence,
Science, vol. 357, nr. 6357 (Psychogoed)
Heb je bij het lezen van deze opvoedtips vragen gekregen over de ontwikkeling van je eigen zoon of dochter,
of wil je graag nog meer weten wat
jij als ouder, grootouder, leerkracht,
begeleider, enz. kan doen om dit
kind te ondersteunen? Kijk dan op
www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be
of op hun facebookpagina.

WEBINAR

Een rustiger gezinsleven

Faalangst

Sociale media en je kind

Donderdag 11 maart
van 20.00 tot 22.00 uur

Dinsdag 16 maart
van 20.00 tot -21.30 uur

Dinsdag 23 maart
van 20.00 tot 22.00 uur

Hoe organiseer ik mijn gezin? Hoe ga
ik om met alle spullen en agenda's van
het hele gezin?
Hoe krijg ik alles gedaan, en hou ik nog
tijd over voor mezelf?
Tijdens deze workshop delen we tips en
praktische handvatten voor een rustiger
en overzichtelijk gezinsleven. Zodat er
tijd is voor de zaken die er echt toe doen.

Voor het ene kind
is het leuk en fijn
op school, maar er
zijn ook kinderen
die niet met plezier
naar school gaan.
En dat is niet omdat ze gepest worden of het niet leuk
vinden op school. Het komt omdat ze
faalangst hebben. Het kind is bang om
te falen; bang om fouten te maken.

Heel wat jongeren
zijn quasi continu
bezig met online
sociaal contact. Ze
chatten, klikken, liken, taggen en swipen. En wat ken jij
ervan? Zijn Whatsapp, Snapchat, Instagram of TikTok ook dagelijkse kost voor
jou? Of net niet? Hoe zit het met online
reputaties, wat doen sociale media met je
gezin en hoe kun je grenzen stellen? Deze
sessie staat garant voor een grondige input van informatie, tips en inspiratie.
Deze vorming is voor iedereen die
meer wil weten over het mediagebruik
en -gedrag van kinderen/jongeren van
8 tot 16 jaar.

In samenwerking met Huis van het Kind
Bilzen-Hoeselt, Opvoedingswinkel ZuidLimburg en Nele Colle & Solutions, professional Organizers - Opruimcoaches.
Inschrijven kan gratis via
huisvanhetkind@bilzen.be

In dit webinar vertelt Vanessa Lauwers
('t Zonnekind) onder meer:
- Wat faalangst is;
- Waaraan je faalangst kan herkennen;
- Praktische tips hoe je een faalangstig
kind kunt ondersteunen als ouder of als
leerkracht/professional.
In samenwerking met Huis van het Kind
Voeren, Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
en Vanessa Lauwers ('t Zonnekind).

In samenwerking met Huis van het Kind
Tongeren, Opvoedingswinkel Zuid-Limburg, De Gezinsbond, Child Focus en
Veilig Online.

Inschrijven kan gratis via
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Inschrijven kan gratis via
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Statbel, het Belgische statistiekbureau,
organiseert een enquête in onze gemeente
In de loop van de volgende weken en maanden houdt Statbel, het Belgische statistiekbureau, een enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) bij een aantal
geselecteerde huishoudens uit onze gemeente.
Deze enquête geeft een unieke inkijk in de levensomstandigheden zoals huisvesting, opleiding, werk en inkomens. Statbel maakt op basis van deze gegevens statistieken op voor
België, zoals het risico op armoede en sociale uitsluiting. Ze
levert internationaal vergelijkbare gegevens en coördineert
dit op Europees niveau via Eurostat.
De huishoudens, geselecteerd uit het Rijksregister, worden
per brief op de hoogte gebracht dat een
enquêteur hen zal contacteren om een tijdstip af te spreken
waarop het telefonische interview kan
worden afgenomen. Ze ontvangen een vergoeding van 30
euro ter compensatie van de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd. Deze enquête heeft als voornaamste
doelstelling indicatoren te
bekomen om het sociale beleid mee te helpen evalueren en
plannen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Voor meer inlichtingen omtrent deze enquête kan u steeds
contact opnemen met het Call Center van de FOD Economie of een e-mail sturen naar Statbel.
FOD Economie - Contact Center Statbel
Tel. 0800 120 33 - E-mail: silc@economie.fgov.be
Fax : 0800 120 57 - Website: https://statbel.fgov.be/silc

Bijscholingsmarathon voor trainers
De Vlaamse Trainersschool (VTS) organiseert tussen 22
februari en 31 maart een marathon met meer dan 200 bijscholingen voor trainers. Op 6 weken tijd zullen meer dan
100 sport specifieke thema’s én meer dan 100 sporttak overschrijdende thema’s aangeboden worden via Webinars en live
streams. Nu de meeste trainingsactiviteiten omwille van corona op een laag pitje staan, hebben de trainers een unieke
opportuniteit om zich bij te scholen. Het doel is de trainers
nieuwe inspiratie, kennis en vaardigheden aan te reiken die ze
dan meteen kunnen gebruiken zodra de normale sportclubwerking kan hervatten.

onder meer kiezen uit ethische of sociaal-maatschappelijke
thema’s, EHBO, reanimatie met of zonder AED of sporttak
overschrijdende thema’s. Binnen- en buitenlandse topcoaches, wetenschappers en andere experts delen in een bondig
format van ongeveer 1 uur 15 minuten hun visie en expertise.
Zo zullen er op vrijdagen live streams georganiseerd worden
met sprekers zoals Paul Van Den Bosch, Shane McLeod, Philip
Mestdagh, Gert Vande Broek, Sergio Lara Bercial, Jan Boone,
Romain Meusen, Maarten Vangramberen,...
Het is een fantastische kans om nieuwe thema’s, andere invalshoeken en coaches uit andere sporttakken te leren kennen.
We doen een warme oproep aan alle trainers om ook een aantal thema’s buiten de eigen comfortzone te kiezen. Zo word je
een nog betere trainer, die nog meer sporters kan motiveren
en begeleiden.
www.sport.vlaanderen/vts-plus-marathon

De Vlaamse Trainersschool organiseert nu tussen 22 februari
en 31 maart op 42 dagen tijd een heuse bijscholingsmarathon.
Elke trainer zal elke weekavond kunnen kiezen tussen 4 tot wel
25 verschillende bijscholingen. Er zullen in totaal meer dan 200
Webinars en livestreams georganiseerd worden, waarbij meer
dan 100 sport specifieke thema’s én meer dan 100 sporttak
overschrijdende thema’s aangereikt worden. Trainers kunnen
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
OVERLIJDENS

19/01/21

Bruno RAMAKERS

17/04/1959

Datum

Naam van de overledene

Geboren

20/01/21

René PALMANS

21/01/1951

9/01/21

Sabine AERTS

31/05/1970

23/01/21

Ernest WIJNEN

5/03/1935

14/01/21

Marc HOUBRECHTS

14/02/1962

25/01/21

Werner CONINCKX

13/02/1980

17/01/21

Leonie SNELLINX

7/09/1929

30/01/21

Antoinette KETELSLEGERS

12/09/1933

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

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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Vaccinatiecentrum is helemaal
startklaar

Het vaccinatiecentrum voor de inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst werd klaargestoomd volgens het draaiboek en uitvoerig getest. Een groep van 50 vrijwilligers
doorliep het volledige proces van onthaal tot (fictieve) vaccinatie. Ze gaven feedback
over de toegankelijkheid, communicatie en algemene werking. Op basis daarvan
werden aanpassingen uitgevoerd.

peratuur tot tweemaal toe te hoog?
Dan word je verzocht om een nieuwe
afspraak te maken.
Wanneer je volgnummer op het
scherm verschijnt, begeef je je naar
het onthaal. Daar worden uw identiteitskaart en afspraak gecontroleerd
en ontvang je een gekleurd armbandje.
Gedurende het volledige traject zal je
de looplijnen in deze kleur volgen.
2. Medische registratie
Vervolgens begeleidt een medewerker je naar de medische registratie. Je
krijgt er informatie over het vaccin en
overloopt met het deskundige personeel een vragenlijst over je medische
geschiedenis en gezondheidstoestand.

Het centrum is nu startklaar, de eerste
inentingen voor zorgverleners werden
er al gezet. Wanneer die voor de bredere bevolking beginnen, is afhankelijk
van de levering van de vaccins. Iedereen ontvangt tijdig een persoonlijke
uitnodiging om een afspraak vast te
leggen.
Laat je inenten!
Vaccinatie is de belangrijkste troef
om de COVID-19-pandemie achter
ons te laten en het normale leven te
hervatten. Zo voorkomt het vaccin in
de eerste plaats dat je zelf ernstig ziek
wordt. Als er voldoende mensen ingeënt zijn, ontstaat groepsimmuniteit.
Je beschermt dus ook je naasten en
kwetsbare personen die omwille van
een acute ziekte geen inenting mogen
krijgen. De druk op de zorgverleners
zal eveneens drastisch dalen.
Alle vaccins doorliepen een strenge
kwaliteitscontrole en testfase en zijn
dus veilig voor gebruik. Ze konden
versneld ontwikkeld worden omdat
verschillende sectoren voorrang gaven aan diepgaande COVID-studies.
Hierdoor werden heel wat jaren gewonnen.

Hoe verloopt de inenting?
Het vaccinatieproces bestaat uit verschillende stappen. Je zal twee prikken
krijgen om beschermd te zijn. Ook nadien
blijft het belangrijk om de maatregelen
vol te houden. Pas wanneer 70 procent
van de bevolking ingeënt is, zal het virus
onder controle zijn. Uiteraard zullen er
steeds meer versoepelingen mogelijk zijn,
naarmate de vaccinatieteller stijgt.
In het vaccinatiecentrum doorloop je
volgende stappen:
1. Onthaal
Bij aankomst wordt je temperatuur
gemeten. Als deze in orde is, mag je
verdergaan en een volgnummer nemen. Je wacht vervolgens je beurt af in
de daarvoor voorziene zone. Is je tem-

3. Vaccinatie
Volgende halte is het vaccinatiehokje,
waar u een prik in de bovenarm krijgt.
Deze wordt steeds toegediend door
medisch geschoold personeel. Doe
gemakkelijke kledij aan en vergeet nadien uw persoonlijke spullen zoals jas
en handtas niet.
4. Opvolging
Na de prik wacht je 15 minuten in de
rustruimte. Dit om op te volgen of je
een eventuele allergische reactie krijgt
op het vaccin. Die kans is uitermate
klein, maar veiligheid staat voorop. Je
maakt dan ook een vervolgafspraak
voor de tweede inenting en krijgt een
vaccinatiekaartje met alle medische
gegevens. Bewaar dit goed en breng
het mee naar je volgende afspraak.
www.bilzen.be/vaccinatiecentrum
www.laatjevaccineren.be

