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MAG GEZIEN

LAAT JE 
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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 Hoeselaren,

Als kersverse schepen van sociale zaken heb ik het genoe-
gen om een woordje tot jullie te mogen richten. Allereerst  
dank aan mijn voorgangster, schepen Linda Verjans, voor 
haar inzet.

Eindelijk is het volop lente. Voor vele mensen tijd om terug 
buiten te komen, gedaan met opgesloten te zitten. We heb-
ben de lentekriebels nodig om de winter adieu te zeggen. 
Deze moeilijke tijd bracht veel eenzaamheid en psychische 
spanningen met zich mee. Mijn aandacht gaat voornamelijk 
uit naar de meest kwetsbaren onder ons, kinderen en ou-
deren binnen onze maatschappij, diegenen die een dierbare 
hebben verloren in deze corona pandemie.  “Hou oog voor 
die mensen die het zwaar hebben, die alleen zijn.”
Het is daarom zeker mijn taak als schepen van sociale zaken 
deze mensen de nodige hulp te blijven bieden.

Aangaande onze voor- en na-
schoolse kinderopvang hebben we 
de werking een beetje aangepast. 
Onder andere proberen we : 
- onze opvang zo veel mogelijk te 

decentraliseren in alle deelge-
meenten op woensdagen en tij-
dens de vakantieperiodes. 

-  te werken met kleinere opvang-
groepen zodat fysieke contacten 
tussen kinderen van verschillen-
de scholen maximaal beperkt worden.

Laat ons allen hopen dat we het dienstencentrum en ons 
dorpsrestaurant snel kunnen heropenen zodat we terug sa-
men kunnen genieten van elkaars nabijheid.
Geniet van de aankomende lentegevoelens en hou het ge-
zond en veilig voor u en ons allemaal.

Alvast een vrolijk Paasfeest gewenst.

Groetjes,
Heidi 
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

Nieuwe 
vertegenwoordiger in 
politieraad
Op woensdag 24 februari legde 
Wim Hellinx de eed af als nieuwe 
vertegenwoordiger van Hoeselt 
in de politieraad Bilzen-Hoeselt-
Riemst.

Graag bedanken we uittredend lid 
Wendy Bollen. 

De  kersenvlieg  bestrijden in de privé tuin
De kersenvlieg komt steeds meer op 
in ons land, een ware plaag voor onze 
kersentelers. De vlieg zorgt er immers 
voor dat jaarlijks heel wat kersen on-
eetbaar worden. Als particulier eige-
naar van een kersenboomgaard kan je 
onze kersentelers voortaan helpen met 
de bestrijding van de kersenvlieg door 
gratis een lokval in jouw boomgaard te 
laten ophangen en later weer te laten 
verwijderen door een deskundige die 

door de milieudienst ter beschikking 
wordt gesteld. 

Wie wenst mee te werken, om deze 
lokvallen op te hangen of deze wenst te 
plaatsen, dient zich hiervoor zo snel mo-
gelijk in te schrijven bij de milieudienst 
via omgeving@hoeselt.be. Inschrijven 
kan uiterlijk tot  16 april 2021. Gelieve 
bij de inschrijving te vermelden hoeveel 
bomen dienen behandeld te worden.

Vanaf 1 april is de ‘Nieuwe Blauwe Zak’ 
er!  Vanaf dan mogen er niet alleen 
plastic flessen en flacons in de PMD-
zak, maar ook plastic botervlootjes, 
yoghurtpotjes, schaaltjes, folies, enz...   
Met het huishoudelijk plastic verpak-
kingsafval hoef je dus niet meer naar 
het recyclagepark te rijden om het daar 
in de container zachte plastics achter te 
laten. 

Mag ik de oude PMD-zakken nog ge-
bruiken na 1 april 2021? 
De oude zakken blijven geldig tot 31 de-
cember 2021. Geen probleem dus als je 
nog een voorraadje liggen hebt, of als er 

in jouw verkooppunt nog geen nieuwe 
beschikbaar zijn. Vanaf 1 april 2021 mag 
je ze voor ophaling aanbieden mét de 
extra plastic verpakkingen. 

Hoeveel kost de Nieuwe Blauwe Zak? 
De prijs van een Nieuwe Blauwe Zak is 
dezelfde als de huidige blauwe PMD-
zak: 0,15 euro per stuk.
Wat is het verschil tussen de nieuwe en 
de oude PMD-zakken?
Aan de sluiting van de zakken wijzigt 
niets.  Dit blijft het trekbandsysteem. 
De kleur van het sluitlint wordt wit in 
plaats van zwart.  De inhoud van de zak 
blijft ongewijzigd: 60 liter. De zak zal 
dikker aanvoelen. Het opschrift van de 
zak vermeldt de nieuwe sorteerregel.

Een antwoord op andere veel gestelde 
vragen zijn terug te vinden via 
www.hoeselt.be.

Nieuwe sorteerregel PMD vanaf 1 april 2021
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Wandelen door-
heen 125 jaar har-
moniegeschiedenis
Ter ere van haar 125-jarig bestaan 
organiseert de Koninklijke Harmo-
nie Sint-Cecilia van Hoeselt een 
jubileumwandeling. Het vertrek is 
voorzien aan de kiosk op het dorps-
plein in Hoeselt Centrum. Er is een 
route van 6,5 km en een route van 
8,5 km langs de mooiste plekjes 
van Hoeselt. De route is bewegwij-
zerd, maar kan je ook volgen via de 
app ‘RouteYou’. Onderweg kom je 
op 10 plaatsen een QR-code tegen 
die je met je smartphone kan scan-
nen. Op die manier kan je  luisteren 
naar mooie muziekfragmenten van 
de harmonie die telkens ingeleid 
worden door een stukjes harmo-
niegeschiedenis.
Voor een optimale geluidsbeleving 
neem je best je oortjes mee. Let 
ook op dat de routes niet overal 
buggyvriendelijk zijn.

Deze wandeling kan je nog doen 
tot zondag 18 april. Een leuke foto 
met jouw reactie posten op socia-
le media mag altijd. Gebruik daar-
voor #HarmonieHoeselt.

voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Hoeselt Run
Hoeselt Run blijft in coronacrisis niet stilzitten. De wegwedstrijd, na 4 edities al 
uitgegroeid tot één van de grootste loopwedstrijden in Limburg, werd in 2020 
omgevormd tot een Hoeselt Run Virtual o.w.v. de coronacrisis. Toch werd ook dat 
een succes met maar liefst 1.600 tijdsregistraties op één week tijd.

Voor editie 2021 wordt - als alles mee zit - opnieuw omgeschakeld naar het 
gekende principe van dagwedstrijd met kidsruns en een wedstrijd 5 km, 10 km 
en 10 miles. In welke vorm dat zal zijn hangt natuurlijk nog af van de coronamaa-
tregelen maar blokkeer alvast voor jou en je gezin zondag 27 juni in je agenda. 
Hoeselt Run voorziet opnieuw goodiebags en unieke medailles voor alle deel-
nemers.

Omdat het afgelopen jaar de ene na de andere loopwedstrijd gesneuveld is pakt 
Hoeselt Run tijdens de Paasvakantie uit met de Hoeseltse Kluis Run. Dit wordt 
een virtuele wedstrijd voor beginner en gevorderde. Je kan gedurende 2 weken 
3 korte maar heuvelachtige parcours belopen. De parcours zijn tussen de 4 km 
en 8 km lang. Deelname is helemaal gratis en dagelijks kan je je rangschikking 
volgen op onze Facebookpagina.

Info over de Hoeseltse Kluis Run : www.facebook.com/hoeseltrun 
Info over Hoeselt Run 2021 en joggingclub : www.hoeseltrun.be

‘De paashaas is verdwenen’ is een 
wandeltocht met als rode draad twee 
ludieke kinderverhalen. De deelne-

mers vinden onderweg op zeven 
plaatsen een bord in paasthema. 
Daarop staan telkens twee QR-co-
des: ééntje voor het verhaal voor min 
8-jarigen en één voor de plus 8-jari-
gen.

Wanneer deelnemers met hun smart-
phone een QR-code scannen, kunnen 
ze een deel van het gekozen verhaal 
beluisteren. Na elk audiofragment is 
er ook een opdracht. Op het einde van 

de tocht hebben de deelnemers het 
hele verhaal gehoord.

Praktisch:
• Een wandeltocht van 3 km vertrek-

kend op het O.L.Vrouwplein op de 
Neder

• Van 3 april tot en met 18 april 
(Paasvakantie)

• Gratis
• Contactpersoon:  

ghislain.verjans@telenet.be

KWB Hoeselt O.L.Vrouw organiseert een unieke en coronaveilige gezinsactiviteit:

De paashaas is verdwenen …
Een knotsgekke zoektocht in april.



Wat is een schoolstraat en wat mag er? 
- Een schoolstraat geldt enkel bij de start 

en het einde van de schooltijd.
- Op die uren is de straat afgesloten voor 

doorgaand verkeer, maar fietsers en 
voetgangers blijven welkom.

- Een schoolstraat maakt een einde aan 
de chaos van haastige ouders in de 
auto, is veiliger, zorgt voor een betere 
luchtkwaliteit, biedt meer bewegings-
vrijheid voor kinderen en schept tijd 
en ruimte voor een praatje tussen ou-
ders.

Praktisch:
- Op schooldagen mag men gedurende 

30 min. de schoolstraat niet inrijden 
met gemotoriseerde voertuigen. En-

kel voetgangers en fietsers zijn toege-
laten. Aan de ingang van de school-
straat wordt er een verplaatsbare 
nadar met bord geplaatst. Het bord 
geeft aan dat men gedurende 30 min. 
het afgesloten gedeelte niet mag inrij-
den. Ouders, die hun kinderen met de 
wagen brengen, kunnen bijgevolg ook 
niet meer in dat gedeelte stilstaan of 
parkeren. 

- In concreto zal de Beukenlaan ter 
hoogte van de school op alle da-
gen een schoolstraat zijn en dit tus-
sen 8u15 en 8u45 (aanvang school), 
en tussen 15u10 en 15u40 (einde 
school). 
Op woensdag stopt de school vroeger 
en start de schoolstraat om 11u40. 

Eénrichtingsverkeer in de Beukenlaan 
en Rode Kruislaan in combinatie met 
een parkeer- en stilstandverbod

De toegelaten rijrichting is vanaf de krui-
sing Hooilingstraat/Beukenlaan richting 
het Bormanshof. Fietsers mogen de 
twee richtingen blijven gebruiken. Hier-
voor zullen er sjablonen van fietsers aan-
gebracht worden op het wegdek.

In de Beukenlaan en de Rode Kruislaan 
zal er een stilstaan- en parkeerverbod 
gelden tijdens navolgende uren:

- Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: van 8u10 tot 8u50 en van 
15u00 tot 15u45.

- Op woensdag: van 8u10 tot 8u50 en 
van 11u45 tot 12u30.

Parkeren i.f.v. de school dient te ge-
beuren op de parkings rondom GC Ter 
Kommen.

Ook veilig naar school in de Dorpsstraat
Kom je met de auto? Bij voorkeur par-
keer je de auto ook op de parking aan 
GC Ter Kommen of op de pleinen rond-
om de kerk en de kiosk.

Veilig naar school in Hoeselt Centrum

OCMW: Gevulde 
rugzakjes met 
vrijetijdsmateriaal
De COVID-19- pandemie heeft 
een grote menselijke en economi-
sche crisis veroorzaakt zeker ook 
bij onze kinderen.  Daarom heeft 
de  Vlaamse Regering  hiervoor 
een actieplan ontwikkeld om de 
kinderen te voorzien van vrijetijds-
materiaal.

In het kader hiervan besliste het 
OCMW van Hoeselt gevulde rug-
zakjes met duurzaam vrijetijdsma-
teriaal te bedelen aan de Hoeseltse 
kinderen geboren in 2014 en 2015 
waarvoor de ouders een sociale 
toeslag krijgen.  De rugzakjes wer-
den persoonlijk aan huis afgegeven 
door Schepen van Sociale Zaken 
Heidi Berx.  

Vrijwel dagelijks gebeuren er ‘bijna-ongevallen’, situaties waarin een ongeval nog net kan 
vermeden worden. Denk maar aan achteruitrijdende wagens, voorbijsteekmanoeuvres, 
fietsers die stilstaande wagens proberen te vermijden, voetgangertjes die plots op straat 
komen, enz..
Dat kan anders, voordat er echte ongelukken gebeuren.

Om deze situaties aan te pakken en meer verkeersveiligheid te voorzien, vooral voor de 
jongsten onder ons, werd er samen met de ouders, schooldirecties, politie en ouderver-
eninging beslist een schoolstraat in te stellen rondom de scholen in de Beukenlaan en dit 
onder de vorm van een proefproject dat loopt vanaf 19 april (na paasvakantie) tot einde 
juni. Na dit proefproject volgt een evaluatie met bevraging van ouders en buurtbewo-
ners. Aanpassingen kunnen daarna waar nodig doorgevoerd worden. Bij een gunstig 
resultaat zal overgegaan worden tot een definitieve inrichting vanaf 1 september 2021.
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De dood is iets des levens. Afscheid nemen is pijnlijk, maar 
hoort erbij. Twee Hoeseltse auteurs schreven een boek rond dit 
moeilijke thema.
Wouter Fimmers pakt uit met een gedichtenbundel getiteld 
‘een verhaal is pas gedaan als het niet meer wordt verteld’ en 
Tom Eykenboom richt zich met ‘De avonturen van Moemoe – 
afscheid van een vriendje’ op kinderen die het verlies van een 
betekenisvol persoon aan kanker moeten verwerken.

Wouter Fimmers woont al 12 jaar in Hoeselt. Met zijn vrouw 
en twee kinderen geniet hij van de landelijke rust. Als master 
in de woordkunst geeft hij reeds lange tijd les in het deeltijds 
kunstonderwijs. Enkele jaren geleden besloot hij als schrijver 
en verteller zijn talenten ook in te zetten om belangrijke ce-
remonies in taal te vatten. Hij levert de juiste woorden, op 
elke moment, voor iedereen. 

Families die afscheid moeten nemen van een geliefde staat 
hij met raad en daad bij om een laatste moment van samen 
zijn zo persoonlijk mogelijk te laten verlopen. Maar evengoed 
kruipt hij in zijn pen om de liefde tussen mensen uit te schrij-
ven voor een huwelijksceremonie. Ook voor geboortefees-
ten, lentefeesten, jubileums en alle andere gelegenheden 
waar iets belangrijks op een creatieve manier moet gezegd 
worden, gaat hij graag aan de slag. Maar even graag schrijft 
hij een kerstwens, liefdesbrief (zonder garantie) of vlam-
mende ontslagbrief (steeds met succes).

Uit de vele afscheidscere-
monies die hij reeds maakte, 
groeide dankzij de warme re-
acties van de nabestaanden dit 
zakboekje vol troost, getiteld: 
‘Een verhaal is pas gedaan als 
het niet meer wordt verteld’. 
Met zijn zachte woorden in 
deze harde tijd biedt Wouter 
Fimmers een mogelijke kijk op 
het verdriet om het stap voor 
stap een plaats te geven. De prachtige illustraties zijn van de 
hand van Andrea Budé (lerares beeldende kunst in Hoeselt) en 
sporen de lezer aan om het veranderde leven als een collage 
van mooie herinneringen weer op te pakken. Dat dit boekje er 
komt ten tijde van een pandemie die de hele wereld in zijn greep 
houdt, is wellicht geen toeval. Alsof iemand verliezen in de dood 
nog niet erg genoeg is, was een laatste moment om vaarwel te 
zeggen het afgelopen jaar vaak niet mogelijk. Ook de afscheids-
ceremonie zelf moest maanden in uiterst intieme kring beleefd 
worden. Hierdoor misten veel mensen de broodnodige steun 
die hen op de been kan houden. Een extra woord van troost is 
dan zeker niet overbodig. Daar wil ‘Een verhaal is pas gedaan als 
het niet meer wordt verteld’ aan bijdragen. Voor mensen die zelf 
niet zo goed met woorden zijn, is dit ook het ideale geschenk om 
iemand anders een hart onder de riem te steken.  

  ‘Een verhaal is pas gedaan als het niet meer wordt verteld’ wordt uitgegeven in 
eigen beheer en is te koop via www.wouterfimmers.be en kost 14,95 euro.

Tom Eykenboom is verpleegkundige op de palliatieve een-
heid van het Jessa ziekenhuis te Hasselt. In zijn vrije tijd 
schrijft hij kinderboekjes met bijhorende illustraties van zijn 
hand. De verhaaltjes gaan over een aapje, Moemoe ge-
naamd. Hij wilt met zijn recentste boekje ‘Afscheid van een 
vriendje – Joris sterft aan kanker’ een aanvulling bieden om 
kinderen te begeleiden bij een verlies van een betekenisvol 
persoon aan de ziekte kanker.

  tom.eykenboom@jessazh.be of eykenboomtom@gmail.com. 

Twee Hoeseltse publicaties rond ‘afscheid nemen’
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Woensdag 21 april van 
19.30 tot 21.30 uur

Wat betekent spelen 
voor kinderen? Waarom 

is het belangrijk? Hoe stimuleer je spel 
bij je kind? Wat is je rol als (groot)ou-
der? En vooral: hoe maak je hier tijd en 
ruimte voor? Verruim je speelervaring 
en leer hoe je ook met simpele mate-
rialen kinderen kan prikkelen - binnen 
en buiten. 

Ja ken je gratis inschrijven via  
huisvanhetkind@bilzen.be met vermel-
ding van de webinar en je woonplaats. Na 
inschrijving krijg je een bevestiging (na 
rekening te hebben gehouden met een 
aantal voorrangsregels). Je krijgt enkele 
dagen voor de webinar een e-mail met 
een deelnamelink en verdere instructies.

In samenwerking met Huis van het 
Kind Bilzen-Hoeselt, Opvoedingswin-
kel Zuid-Limburg en Speelmakers. 

WEBINAR ’Help, ik verveel mij’

Om deze barre tijden toch wat te verlichten werkte de dienst 
Toerisme een unieke ‘Audiovisuele bloesemwandeling’ uit 
van 6,50 km. 

Je wandelt tussen een prachtige bloesemvallei met grootste 
uitzichten, de vele bloesemrijen en bossen. Onderweg kan je 
door het scannen van QR codes tal van leuke verhalen ont-

dekken over het gebied waardoor je wandelt. Zo kom je meer 
te weten over het ‘Hellegat’, de Bloesems, Holle wegen enz..

TIP: voor de beste beleving neem je best je oortjes mee.

Het startbord met je eerste QR-code hangt aan de ingangs-
deur van Ter Kommen – Europalaan 2

Exclusieve audiovisuele bloesemwandeltocht
Van 3 april tot en met 9 mei 2021

Nieuwe medewerker 
technische dienst

Op 1 maart 2021 is Eddy Huynen 
gestart in de functie van contro-
leur der werken bij onze  gemeen-
telijke technische dienst. 
Eddy is 46 jaar en woonachtig in 
Voeren. Door zijn jarenlange erva-
ring als landmeter en werfleider zal 
Eddy snel zijn weg kunnen vinden 
binnen de verschillende aspecten 
van zijn job. 
We zijn dan ook heel blij hem te 
mogen verwelkomen en wensen 
Eddy veel succes. 
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De laureaten van de cultuur-, sport-, 
milieu- en sociale prijzen zijn gekend!
De sport-, milieu- en cultuurraad van Hoeselt zetten elk jaar 
een aantal mensen en verenigingen in de bloemen omdat zij 
het afgelopen jaar een belangrijke prestatie leverden op spor-
tief, milieu, sociaal- of cultureel vlak. Alle inwoners en vereni-
gingen van Hoeselt konden daarvoor kandidaturen indienen.

Gezien de huidige coronacrisis en de daaraan verbonden maat-
regelen was het dit jaar helaas niet mogelijk om de feestelijke 
huldigingsavond in GC Ter Kommen te laten doorgaan. Als al-
ternatief werd door de respectievelijk bevoegde schepenen en 
voorzitters van de adviesraden bij alle genomineerden een pak-
ket geleverd waarmee men er thuis of later in beperkte kring 
met enkele bestuursleden van de vereniging, toch een gezellige 
avond van kan maken. De laureaten kregen tegelijkertijd hun 
trofee overhandigd.

In dit magazine laten we je uitgebreid kennismaken met de 
laureaten in de verschillende werkingsgebieden. Maar bekijk 
op de gemeentelijke facebookpagina’s (Gemeente Hoeselt, 
Sportdienst Hoeselt en GC Ter Kommen) zeker ook de mooie 
filmreportages die van hen gemaakt werden!

De trofee van milieuverdienstelijke 2020 ging naar de school 
’t Nederwijsje voor hun initiatief om een voedsel-, speel- en 
leerbos aan te leggen met als naam “Ten Branden Bosch – Bos 
van de Hoop”. Hierover kon je in de HMG van januari 2021 al 
een artikel lezen.

Naast de gekende sporttrofeeën, zette de AAS&B ook drie 
verenigingen en drie personen in de bloemetjes omwille van 
hun jarenlange staat van dienst:

- Duivenbond De Zwaluw voor hun 125-jarig bestaan;
- De Alt-Hoeseltse Volleybalclub (AVC) voor hun 40-jarig 

bestaan;
- José Vandebosch voor zijn 35 jaar bestuurslid bij AVC Alt-

Hoeselt, waarvan 30 jaar als voorzitter;
- Patrick Castermans voor het behalen van een gouden me-

daille op het WK kleurkanarie in Portugal;
- Roerdomp der Demerstreek voor hun 50-jarig bestaan als 

ornithologievereniging;
- Jaak Cosemans voor zijn 45 jaar dienst als bestuurslid van 

Roerdomp der Demerstreek, waarvan 10 jaar als voorzitter.

Maak verder in dit magazine uitgebreid kennis met de cultuur-
verdienstelijke, de sociale verdienstelijke, de milieuverdien-
stelijken, sportfiguur recreatie, de sportfiguur competitie, de 
beloftevolle jongere én de sportclub competitie van 2020! 
Verder werden ook twee personen geëerd met een Lifetime 
Achievement Award voor hun jarenlange inzet in één van de 
prijsdomeinen.

Uiteraard wensen we ook alle andere genomineerden die net 
niet verkozen werden, van harte te feliciteren met alle gele-
verde prestaties!
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De titel voor cultuurverdienstelijke 2020 
gaat naar de Koninklijke Harmonie Sint-
Cecilia. Vorig jaar hadden ze op een ge-
paste muzikale manier hun 125-jarig 
bestaan moeten vieren, maar het corona-
virus besliste er anders over. Dat maakt 
de verdienste van de harmonie, die al ja-
ren een belangrijke rol speelt in de Hoe-
seltse gemeenschap, er niet minder op.

Sint-Cecilia, opgericht in 1895, telt 
vandaag een 55-tal muzikanten waar-
van de helft jonger is dan 30 jaar.  “De 
harmonie besteedt dan ook veel aan-
dacht aan haar jeugdwerking. Onze 
jeugdharmonie staat onder leiding van 
Juf Veerle Daenen. Sinds 2018 bie-
den we gratis initiatielessen muziek 
voor zes- en zevenjarigen aan. Op een 
speelse manier ontdekken de kinde-
ren de wondere wereld van muziek en 
de vele instrumenten. Het is niet altijd 
even gemakkelijk om in de huidige di-
gitale samenleving harmoniemuziek hip 

voor te stellen”, verduidelijkt voorzitter 
Balder Waumans.

Meerdere concerten
In normale tijden organiseert de harmo-
nie meerdere concerten per jaar. “Een 
traditie is ons nieuwjaarsconcert in Ter 
Kommen waar we een gevarieerd pro-
gramma in het bijzijn van een gastsolist 
brengen”, zegt Balder Waumans. “In 
het voorjaar willen wij ook altijd een bij-
zonder project organiseren. De voorbije 
jaren was dat onder de titel ‘In Vlaamse 
Velden (2018)’,  ‘Let Us Entertain You’ 
en ‘Hoeselt Promms’. Bedoeling was om 
ook nu een optreden te brengen, samen 
met Els De Schepper. Noodgedwongen 
moeten wij dat opnieuw een jaar uitstel-
len. Daarnaast zijn er nog de koffiecon-
certen waarbij je naar ons kan komen 
luisteren en genieten van koffie met 
een pannenkoek. Dan nodigen wij ook 
andere orkesten uit om samen met ons 
te spelen. Eveneens zijn wij een graag 
geziene gast op uitwisselingsconcerten.”

Evolutie
Sint-Cecilia speelt al meer dan een eeuw 
een belangrijke rol in het Hoeseltse ver-
enigingsleven. Maar tijden veranderen en 
dus heeft de harmonie een transformatie 
ondergaan. “Wij zijn geëvolueerd van een 
optochtharmonie die altijd aanwezig was bij 

festiviteiten, begrafenissen, vieringen, de 
jaarlijkse processie naar een concerthar-
monie. Deze trend is eind jaren ‘80 ingezet 
met de aanstelling van dirigent Jos Wijnen. 
Onder zijn leiding werd de opleiding van de 
muzikanten geprofessionaliseerd en Jos 
wist jaar na jaar de harmonie naar een ho-
ger niveau te tillen. Bij het afscheid van Jos 
in 2018 hebben wij gekozen om op dit elan 
verder te gaan. Met Conrad Onclin be-
schikt de harmonie ook nu weer over een 
zeer goede dirigent”, verduidelijkt Balder 
Waumans. Getuige daarvan was de top-
prestatie in 2019 op het Bondsparcours in 
Roermond waar de harmonie de promotie 
naar de eerste divisie afdwong. Covid-19 
legt de werking van Sint-Cecilia nu stil. 
“Vervelende tijden. Wij hopen zo snel mo-
gelijk elke zaterdag weer samen te komen 
om onze passie te beoefenen”, blikt Balder 
Waumans vooruit.

Geert Houben

Koninklijke Harmonie  
Sint-Cecilia uitgeroepen tot 
cultuurverdienstelijke 2020

Cultuurverdienstelijke

Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia
125-jarig bestaan

Overige genomineerden:
Something Else | Uitgave boek 
‘Tussen hoop en tranen’ en het 
daaraan gekoppelde (maar wegens 
corona uitgestelde) verteltheater
Paul Achten | voor het blijvend on-
der de aandacht brengen van het 
Hoeseltse dialect en de uitgave van 
het boek ‘Hôessëlse Pôeskaffékës’.
Sebastiaan Aerts | Jonge geta-
lenteerde trompettist. Lid van  
I Solisti Youngstars. Winnaar 
van de Nationale online so-
listenwedstrijd van KNMO 
Klankwijzer + winnaar van het  
HaFaBra-songfestival. 
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Wat begon met een muzikale steun 
voor de zorg in de Nederstraat, mondde 
uit in een dagelijkse afspraak waar de 
buurt de corona problemen kon verge-
ten. Samen met papa Rudi brachten 
Jorre (8) en Sebastiaan (10) tijdens 
de eerste lockdown honderd dagen 
lang klokvast om 20 uur muziek op de 
straat. “Je merkte dat de buren er nood 
aan hadden. Het was het moment om 
even naar buiten te komen en iedereen 
corona proof goeiedag te zeggen. Er wa-
ren dagen dat we met meer dan dertig 
personen waren”, zegt Rudi Aerts.

Jorre nam het slagwerk voor zijn reke-
ning, Sebastiaan de trompet en Rudi 
bespeelde de euphonium. “In het begin 
brachten wij enkel ‘We zullen doorgaan’ 
van Ramses Shaffy”, beschrijft Rudi. 
Het was voor hem en de kinderen een 
manier om de zorg te bedanken, maar 
ook om hun hobby te beoefenen. 
“Naar de muziekschool gaan, mocht 

niet meer. Vlamo, een vereniging van 
muziek makende verenigingen, kwam 
met het idee om buiten muziek te ma-
ken terwijl anderen applaudisseerden 
voor de zorg. Daar deden wij graag aan 
mee.”

Straatbarbecue
Het begon met één keer, en nog een 
keer en nog een keer om uiteindelijk 
honderd avonden lang te duren. “Dit 
was echt iets om elke dag weer naar uit 
te kijken. De buren bleven buiten staan 
totdat we uitgespeeld waren. Het was 
een moment om wat bij te praten en 
de eenzaamheid te verdrijven in die 
gekke periode. Sommigen brachten 
een tas koffie of een pint mee. Heel 
gezellig en met respect voor de so-
cial distance”, weet Rudi. Hij breidde 
uiteindelijk zelfs het repertoire uit. 
“Liedjes die de kinderen hoorden via 
bijvoorbeeld Ketnet bewerkten we 
dan voor twee blazers en slagwerk. 
Heel leuk en het bracht ambiance. We 
postten enkele filmpjes op Facebook 
waarna er zelfs Hoeselaren speciaal 
met de fiets naar hier kwamen. De kin-
deren waren er gek van. Een avond kon 
ik door een consultatie in het zieken-
huis niet mee spelen. ‘Dat wordt een 
avondje niets’, dacht ik. Maar Jorre en 
Sebastiaan zeiden dat ik maar naar het 
ziekenhuis moest gaan. Zij zouden wel 

spelen die avond en dat deden ze ook. 
Echt schitterend.” Na honderd dagen 
stopte het muzikale trio. “De scholen 
begonnen opnieuw en het was moge-
lijk om kampen te volgen, waardoor het 
allemaal niet meer zo eenvoudig was. 
We kregen zelfs meerdere reacties van 
buren die ons optreden en de filmpjes 
op Facebook misten. Als corona he-
lemaal voorbij is, hopen wij dat we op 
een straatbarbecue opnieuw kunnen 
spelen. Dan brengen wij onze top 10. 
Beloofd”, besluit Rudi. Hoeselt roept 
het gezin  dan ook uit tot meest sociale 
verdienstelijke Hoeselaren van 2020.

Geert Houben

Honderd dagen lang spelen 
Jorre, Sebastiaan en Rudi 
muziek voor de zorg en de buurt

Sociaal Verdienstelijke

Familie Aerts-Peters
Speelde tijdens de eerste 
corona-lockdown maar 
liefst 100 dagen na elkaar 
elke dag om 20u00 een 
muziekstukje als steunbe-
tuiging aan de zorgverle-
ners.

Overige genomineerden:
Antonie Lormans | Gewezen voor-
zitter en jarenlange inzet bij Sama-
na Hoeselt (zie rechts)
Wendy Nassen | Voor haar inzet bij 
de organisatie van de serene her-
denking 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 front-
linie van deze coronacrisis.
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Al sinds 1978 vormen Antonie Lormans 
en Ziekenzorg, dat nu Samana heet, de 
perfecte match. Jarenlang zette ze zich 
in om zieken te bezoeken, evenementen 
te organiseren en ontfermde de 80-ja-
rige zich over de Creaclub. Die onvoor-
waardelijke inzet voor Samana, waarvan 
een deel als voorzitster, verdient de Life-
time Achievement Award voor sociale 
verdiensten.

In 2019 nam Antonie Lormans afscheid 
van Samana, maar niet helemaal. “Met 
de Creaclub kwamen we voor de co-
ronacrisis nog maandelijks samen. Ik 
was er van vlak na de oprichting bij en 
ga er nog altijd dolgraag naartoe. Met 
een dertigtal Hoeselaren verzamelden 
we om ons creatief uit te laten met het 
maken van bijvoorbeeld bloemstukken 
of allerhande knutselwerkjes. Het wa-
ren zoveel zaken dat het onmogelijk is 
om ze op te sommen. Dat we een heel 
toffe groep hadden, maakte het er al-
leen maar plezanter op. Uiteraard kon 
een tas koffie en een stuk taart erbij niet 

ontbreken. Het resultaat van ons knut-
selwerk presenteerden wij om de vijf 
jaar in GC Ter Kommen”, vertelt Anto-
nie met veel plezier.

Ziekenbezoek
In totaal was ze meer dan tien jaar voor-
zitster van Samana. “Dat zal toch wel 
twaalf of veertien jaar geweest zijn en 
dan nog eens een hele tijd als onder-
voorzitster”, diept ze op uit haar geheu-
gen. “Eind 2019 was er een kandidaat 
om mij op te volgen en heb ik de fakkel 
doorgegeven.” Antonie blikt met veel 
voldoening terug op haar carrière bij 
Ziekenzorg. “Hoeveel ziekenbezoeken ik 
gedaan heb, kan ik niet zeggen. Maan-
delijks ging ik en de andere bestuursle-
den bij meerdere van onze 300 leden 
langs. Zeker bij de thuisgebonden zieken 
die niet mee op uitstap konden gaan. 
Jaarlijks kregen ze een cadeau en hun 
verjaardag hebben we ook nooit ver-
geten. Op stap gaan, deden we regel-
matig. Naar de Onze-Lieve-Vrouw van 
Banneux onder meer. Feesten organi-
seerden we eveneens. Ons paasfeest 
alleen al was goed voor zo’n 190 gasten. 
Heel leuke tijden en onmogelijk zonder 
de inzet van de vele medewerkers”, al-
dus Antonie Lormans die vandaag nog 
altijd een trouw lid is van Samana.

Geert Houben

Lifetime Achievement Award voor 
voormalige Samana-voorzitster

Lifetime Achievement Award 
Sociaal 

Antonie Lormans
Gewezen voorzitter en 
jarenlange inzet bij Samana 
Hoeselt
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Wie in Hoeselt milieu zegt, zegt Fran-
çois Jacobs (70). Al sinds de jaren ’80 
ijvert hij met succes voor het behoud 
van groen in onze gemeente. “Het mees-
te trots ben ik op hetgeen er vandaag 
nog allemaal is”, blikt hij met veel vol-
doening terug. Met De Lifetime Achie-
vement Award voor milieu bekroont 
Hoeselt hem voor zijn jarenlange inzet.

In 1987 sloeg François met enkele 
gelijkgezinden de handen in elkaar en 
werd de Hoeseltse Leefmilieu Ad-
viesraad of kortweg HOLA opgericht. 
“Omdat er iets moest gebeuren in 
Hoeselt. Een milieuwetgeving was er 
niet. Samen met nog enkele mensen 
die natuurminded waren, wilden wij de 
Hoeselaren een stem geven met de 
oprichting van de HOLA of de Milieu-
raad.” Met veel vuur en passie vertelt 
François als het over de natuur gaat. 
“Ik heb van mijn hobby mijn beroep 
kunnen maken. Via de milieuraad heb 
ik me kandidaat gesteld om als milieu-
ambtenaar bij de gemeente te begin-
nen. Op dat moment was er nog wei-
nig kennis over milieuwetgevingen en 

opleidingen bestonden er niet. Ik ben 
er verder in kunnen blijven groeien en 
samen met nog enkele natuurliefheb-
bers hebben we het Hoeselts milieu-
beleid mee gestalte kunnen geven”, 
vertelt François Jacobs die zijn liefde 
voor natuur ook nog etaleerde bij in-
tercommunale Limburg.net en zich 
ook voor Broederlijk Delen inzette.

Verwezenlijkingen
In zijn groene carrière van ruim drie 
decennia is François, die ook natuur-
gids is, altijd zijn stijl trouw gebleven. 
“De dialoog open houden, was een 
constante. Ik was een adviseur voor 
alle doelgroepen en trachtte de gulden 
middenweg te volgen. Iets wat me niet 
altijd in dank afgenomen werd.” Ge-
vraagd naar zijn verwezenlijkingen voor 
het natuurbehoud en de -beleving 
volgt een zeer lange opsomming. “Het 
meeste trots ben ik op de natuur die er 
nu nog allemaal is. In Hoeselt beschik-
ken we toch nog over een heel wat 
mooie relicten die intussen beschermd 
zijn. De Vallei van de Gerlabeek is er 
daar bijvoorbeeld een van. We hebben 
de aanleg van een betonweg kunnen 
verhinderen die alles naar de knoppen 
zou hebben geholpen. Zo zijn er nog 
tal van voorbeelden. Daarnaast is er 
het wandelpadennetwerk aangelegd, 
waren er de boomplantacties, behoud 

van hoogstamboomgaarden, recent 
nog de actie van de ‘sjùnste’ boom, en 
‘sjunste landschap’, …  Och, er is zo’n 
grote diversiteit in Hoeselt aan natuur. 
Zoveel knappe gebieden die we hier 
hebben. Daar mogen we trots op zijn”, 
aldus François die eveneens mentor 
was voor de aanleg van 2.000 hectare 
bos in Limburg en voor de 23 volks-
tuintjes waaronder dat aan de Kluis van 
Vrijhern.

Geert Houben 

Lifetime Achievement Award 
Milieu voor François Jacobs

Lifetime Achievement Award 
Milieu

François Jacobs
Voor zijn jarenlange inzet 
als voorzitter van milieuraad 
HOLA

Overige genomineerden:
LAUREAAT: School ’t Nederwijsje 
Voor het aanleggen van een voed-
sel-, speel- en leerbos “Ten Bran-
den Bosch – Bos van de Hoop” 
(zie artikel in HMG januari 2021)
Toine Thijs | Voor het liefdevol on-
derhouden 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 heb-
ben veel Hoeselaren nieuwe mooie 
plekjes ontdekt.
Luc Slechten | Voor het eigenhandig 
aanplanten van een groot privébos
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Sinds de zomer van vorig jaar is Hoe-
selt een topsporter rijker: Ceylin Del 
Carmen Alvarado (22)! Een naam 
als een klok. De wereldkampioen 
veldrijden van vorig jaar en huidig 
Europees kampioen in het veldrijden, 
woont nu officieel samen met en is 
de vriend van Roy Jans, Limburgs 
profrenner op de weg. De sportraad 
waardeert de titels en de crossen, die 
ze als profrenster al op jonge leeftijd 
behaald en gewonnen heeft, met een 
trofee. “Het is een beloning voor het 
harde werken”, reageert ze vanuit 
Spanje waar ze op stage is.

Een grote stap
Ze heeft niet enkel haar lief gevolgd, 
ook verliet ze de wijk Beverwaard in 
de grootstad Rotterdam en vindt ze in 
Hoeselt haar tweede thuis. Een cul-
tuurschok? “Het is aanpassen maar 
het begint me hier aan te staan”, ver-
trouwt ze ons toe. “Rotterdam is een 
levendige en drukke stad, in Hoeselt 
is het héél stil en rustig. Als ik bood-
schappen doe of ik ga even een blokje 
om wandelen dan word ik herkend. 
Hier kan je in de prachtige natuur ver-
toeven. Mensen spreken me op straat 
of in de winkel  aan. Ze vragen hoe het 
gaat of ze zeggen goeiedag. Het ge-
beurt dat kinderen om een foto en een 
handtekening vragen”, aldus Alvarado.

Een voorbeeld
Veldrijden was niet haar eerste liefde. 
“Ik heb aanvankelijk aan atletiek ge-
daan. Tot mijn papa die lang coureur 

“Het is mijn tweede thuis,  
het is er stil en rustig”

Sportfiguur competitie 

Ceylin del Carmen 
Alvarado
Wereldkampioen en Euro-
pees kampioen veldrijden 
dames
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is geweest, me overhaalde om te gaan 
koersen. En daar heb ik nog geen se-
conde spijt van gehad”, licht ze toe. Ze 
is snel naar de top in het veldrijden bij 
de  vrouwen doorgestoten. “Ik ben nog 
jong en kan me nog verbeteren, fy-
siek, mentaal en technisch. Ik ben een 
voorbeeld voor veel meisjes. Ik krijg 
berichten van jonge meisjes die mijn 
voorbeeld willen volgen.”

Toppers
Alvarado kijkt op naar twee toppers 
in het veldrijden: Marianne Vos, veel-
vuldig wereldkampioen en winnaar 
van menig klassieker en ronde op de 
weg, en bijna alleswinnaar Mathieu 
Van der Poel! Ze noemen je wel eens 
de vrouwelijke versie van Mathieu? 
“Er zijn vergelijkingen met hem”, 
biecht ze op. “We houden van harde 
crossen waar we onze grote motor 
kunnen uitspelen en éénmaal we een 
doel voor ogen hebben, gaan we er 
voluit voor, tot het gaatje. Ik kan af-
zien in de cross en het lang volhou-
den. Ik ploeter graag door de modder. 
Het is héél tof en ik ben een crosser 
die graag het initiatief neemt in een 
wedstrijd.” Eenmaal de cross voorbij is 
Alvardo weer de goedlachse renster. 
Haar aanstekelijke glimlach zit in haar 
genen. Tot haar 5 de jaar verbleef ze 
in de Dominicaanse Republiek waar 
de mensen veelal goedlachs en vrolijk 

zijn. En die lach is naast de cross ook 
haar handelsmerk.

Een sportpaar
Het veldrijden bij de vrouwen komt 
nu vaker op televisie. “Het is een hele 
goeie stap. We krijgen evenveel aan-
dacht als de collega’s bij de mannen”, 
vindt ze. “De kijkcijfers voor de vrouwen 
die crossen gaan in stijgende lijn. Ook 
financieel zijn grote stappen vooruit ge-
zet.” Alvarado vormt met Roy Jans een 
sportpaar. Meer voordelen dan nade-
len? “Een nadeel kan ik niet bedenken”, 
getuigt de crosskampioene. “Het levert 
alleen maar voordelen op. We begrij-
pen mekaar. We kunnen als het goed 
of slecht gaat elkaars gevoelens beter 
kwijt. We hebben veel steun aan elkaar. 
Roy komt vaak naar mijn crossen kijken 
en ik supporter in de mate van het mo-
gelijk zoveel mogelijk voor hem”, besluit 
Ceylin Del Carmen Alvarado.

Xavier  Lenaers
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Edwin Marting (59), een gepensioneerd 
beroepsmilitair, is een krak in het recre-
atief fietsen en lopen. Vorig jaar stond 
de teller op zijn fiets op 22.222,22 ki-
lometer. Een persoonlijk record. Twee 
jaar terug maalde hij 16.100 kilome-
ter af. Bij het lopen legde hij vorig jaar 
300 kilometer af. De combinatie van de 
twee en de prestaties bij het fietsen en 
het lopen waren voor de gemeentelijke 
sportraad de redenen om hem te lauwe-
ren als sportfiguur van 2020 in de cate-
gorie recreatie. 

Het leger
De microbe voor het lopen ontstond 
in het leger. “Als militair ben je ver-
plicht twee uur per dag te sporten”, 
vertrouwt Edwin ons toe. “Bovendien 
maakte ik deel uit van de crossploeg 
van het leger. Vier keer heb ik al een 
halve marathon gelopen, en nu bereid 
ik me voor op mijn eerste marathon. 
Vandaag ga ik nog één tot twee keer in 
de week lopen, 10 of meer kilometer 
per keer.”

Zijn buddy 
De liefde voor het fietsen kreeg hij van 
Gilbert Ramaekers (76), zijn fietsmaat 
en beste kameraad. “Het fietsen hielp 
me bij de revalidatie na mijn ziekte”, 
onthult Edwin Marting. Zes jaar terug 

werd bij mij de diagnose kanker vastge-
steld. Ik onderging een ingreep. Ik ben 
genezen verklaard. Gilbert motiveerde 

me om meer te gaan fietsen. Hij had 
begrip voor de situatie waarin ik me be-
vond. De ritjes waren geen race tegen 
de tijd. Ik werd er door hem en mijn an-
dere fietsmaten niet afgereden.” Edwin 
dreef, nu hij terug gezond is, het aan-
tal kilometers sterk op. Vandaag trekt 
hij er vier tot vijf keer in de week op uit 
voor tochten van 80 tot 130 kilometer.

Grenzen verleggen
Het doet hem deugd, zo blijkt. “Het 
geeft een zalig gevoel om rond te rij-
den”, getuigt de laureaat. “Weer en 
wind houden me niet tegen. Eenmaal 
op de fiets vallen alle dagelijkse be-
slommeringen van me af. Soms zie ik 
af maar ik geniet vooral. Elke uitstap 
is een sightseeing. Ik wil zien wat mijn 
lichaam aankan. Ik wil mijn grenzen 
verleggen maar ik ga niet in het rood”, 
besluit Edwin Marting.

Xavier Lenaers

Ex-beroepsmilitair rijdt  
in één jaar bijna de wereld rond

Sportfiguur recreatie 

Edwin Marting
22.222,22 km gefietst en 
300 km gelopen in 2020
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Amper 4 jaar was Linde Merken uit 
Werm toen ze op een pony reed. Nu telt 
het meisje 10 lentes en werd ze vorig jaar 
op en met pony Appie nationaal kam-
pioen in dressuur. En ze mocht zich dat 
jaar ook kronen tot provinciaal kampi-
oen stijlspringen. Opnieuw kwam ze op 
het hoogste schavotje met Appie. Linde 
is een aanstormend jong talent. De 
Hoeseltse sportraad bekroont haar met 
een trofee van beloftevolle jongere. Bij 
Linde valt de appel niet ver van de boom. 
Ze is geboren in een echte paardenfami-
lie. Pa en ma rijden paard, en zus Janne 
rijdt pony. “Linde is opgegroeid tussen 
pony’s en paarden”, laat Cynthia Gui-
senne, haar mama, weten. “Ze heeft niet 
anders geweten. En ze doet het graag.”

Trainen
Ponyrijden is niet enkel haar passie. Ze 
doet er ook veel voor. “Ik train zes dagen 
op zeven. Telkens zit ik een uur in het za-
del”, vertelt Linde. “Eerst deed ik dat met 
Appie, mijn kampioen. En nu heb ik voor 

het eerst een eigen pony, hij heet Frits. 
Appie was en Frits is mijn vriend. De stal 
waarin hij staat, wordt uitgemest door 
mijn ouders maar ik borstel mijn pony. Ik 
knuffel hem, en daar geniet hij van.”

Een feestje
De doorgedreven trainingen onder 
begeleiding van haar trainer-leraar 
leverde haar twee titels op. En dat 
moest ten huize Mercken gevierd? 
“Ons huis werd versierd met ballon-
nen, foto’s van Appie en Linde, en 
vlaggetjes ontbraken niet”, legt de 
mama van de jeugdige amazone uit. 
“Voor Appie waren er cadeautjes. Er 
volgde nog een feestje.” Ze kreeg de 
nationale titel dressuur niet op een 
presenteerblaadje aangeboden, zo 
bleek. “Ze moest afrekenen met een 
zware concurrente, een vriendin van 
Linde”, vult Cynthia Guissenne aan. 
“Ze heeft die alsnog achter zich kun-
nen laten maar de vriendschap tus-
sen de twee meisjes blijft overeind.” 
En wat wil Linde nog bereiken? “De-
zelfde prijzen rijden dan vorig jaar zou 
al veel voldoening geven”, bekent de 
jonge kampioen.

Xavier Lenaers

Jong tienermeisje rijdt met  
haar pony in de prijzen

Beloftevolle jongere

Linde Mercken
Ponyrijden: Provinciaal 
kampioen LRV stijlrijden 
Jumping klasse BB
Nationaal kampioen LRV 
Dressuur BB2
Vice-nationaal kampioen 
LRV Stijlrijden jumping 
klasse BB



Vijf herenploegen zijn tijdens het sei-
zoen 2019-2020 één keer nationaal 
en vier keer provinciaal kampioen ge-
worden! Een ongezien palmares dat de 
teams van TTC Tamara bij elkaar ping-
pongden. Wat de sportraad van Hoeselt 
waardeert met de titel van ‘sportclub 

van het jaar’. Hun hier al aangehaalde 
prestatie mag met rode inkt geboekt 
worden in de annalen van de tafelten-
nisclub. De club wist in dat éne seizoen 
35 medailles op provinciale kampioen-
schappen in de wacht te slepen. De lijst 
werd nog langer door bijkomend nog 2 

medailles te winnen op de Vlaamse en 
5 plakken op de nationale  kampioen-
schappen. Het predicaat ‘uitzonderlijk’ 
is hier op zijn plaats. “Geen enkele club in 
Limburg en bij uitbreiding in de rest van 
ons land kan zoveel titels op één seizoen 
behalen”, zeggen Marcel Mombeek (78) 
en Rudy Vanoppen(42), respectievelijk 
de voorzitter en bestuurslid van TTC  
Tamara.

De jeugdwerking
De sleutel tot dit ongekend succes? 
“De goede jeugdwerking”, reageert het 
duo. “Daar steken we véél tijd in. We 
zijn een kweekvijver voor jonge talen-
ten. En één figuur speelt daar een grote 
rol in: Willy Willems! Hij verdient een 
standbeeld. Hij is één van de stichters 
van de club, nu 42 jaar geleden. 

“We zijn een kweekvijver voor  
jonge talenten”

Sportclub competitie

TTC Tamara
De tafeltennisclub werd 
met 5 ploegen kampioen, 
wat ongezien is in de ge-
schiedenis van de Limburg-
se tafeltennis. Daarnaast 
behaalde de club maar liefst 
35 medailles op de Provin-
ciale kampioenschappen, 2 
op de Vlaamse kampioen-
schappen en 5 op de Belgi-
sche kampioenschappen.
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Hij leert de jeugd de basistechnieken 
voor tafeltennis aan. Hij is hun men-
tor. Hij staat dicht bij de kinderen en 
de jongeren. Hij heeft er een goeie 
band mee. Ze dragen hem op handen. 
En bovenal, hij heeft de gave om het 
beste uit de spelers te halen. Hij tilt 
ze naar een hoger niveau. Hij dwingt 
hierdoor respect af bij de spelers en de 
club. Onze jeugd wordt goed begeleid. 
Zo organiseren we tijdens de vakanties 
in het schooljaar stages. Ze zijn gra-
tis en vinden plaats in ons  lokaal. We 
doen uitstappen voor de jeugd of ze 
gaan een weekend op stage bij een an-
dere club. Een pluim geven we ook aan 
Adolphe Fernandez, onze hoofdtrai-
ner. De club valt of staat ook met de 
50 à 60 vrijwilligers die zich gratis en 
belangeloos inzetten voor het welzijn 
van de club.”

Eigen lokaal
Een goeie infrastructuur helpt om 
kinderen aan te trekken die er kunnen 
doorgroeien en bij de club blijven. “Met 
150 leden zijn we de grootste club in 
Limburg”, vult Marcel Mombeek aan. 
“En goed 60 daarvan zijn kinderen en 
jongeren. Als club horen we bij de top 
twee in Limburg. We zijn een fami-
lieclub waar iedereen welkom is. Ook 
mensen met een beperking spelen bij 
ons tafeltennis. Ze doen dat in ons 
lokaal waar tien tafels staan waaraan 
getraind en gespeeld wordt. En we 
hebben een eigen cafetaria waar aan 
de toog kan nagekaart worden over de 
gespeelde partijtjes tafeltennis, koetjes 
en kalfjes. Het cafetaria brengt ook 
geld in het laatje. We organiseren ook 
een mosseldag en we hebben spon-

sors.” Het clublokaal is eigendom van 
TTC Tamara. “Het heeft destijds bloed, 
zweet en tranen gekost om het te 

bouwen en in te richten”, licht Marcel 
verder toe. “Alles hebben we in eigen 
beheer gedaan, met de hulp van vrij-
willigers en leden van het bestuur. Zo 
verkochten we onder andere bakste-
nen voor de bouw.”

Ambitie?
Nu vijf ploegen een nationale of pro-
vinciale titel op zak hebben, blijft de 
vraag wat nog de ambities zijn van de 
Hoeseltse tafeltennisclub. “Momen-
teel halen we al een hoog spelniveau 
en dat leidt tot mooie sportprestaties”, 
vindt Rudy Vanoppen. “Maar de lat 
nog hoger leggen, is niet haalbaar. En 
dat willen we ook niet want dan moe-
ten we spelers gaan betalen”, besluit 
hij. Voor meer informatie over de club 
kan je terecht op www.ttchoeselt.be.

Xavier Lenaers
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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 43

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

6/02/21 Jos LAMBRECHTS 20/08/1959

13/02/21 Jozef DANIELS 3/03/1941

14/02/21 Victorine JEHAES 9/03/1925

16/02/21 Elisabeth COX 19/10/1947

20/02/21 Philip HAESEVOETS 21/03/1958

23/02/21 Madeleine EVRARD 12/07/1928

23/02/21 Paul THIJSEN 4/10/1953

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

16/02/21 Cindy LEMMENS en Brecht COLLA

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).

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN  
OP PAASMAANDAG 5 APRIL EN OP ZATERDAG 1 MEI – DAG VAN DE ARBEID

DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN OP ZATERDAG 1 MEI.

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
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