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MAG GEZIEN

GEMEENTEPERSONEEL HELPT
IN HET VACCINATIECENTRUM
‘ARBIJDERS’ GEZOCHT VOOR
‘T FABRIEK
VEELGESTELDE VRAGEN
OVER HET VACCINATIECENTRUM
UITGEKLAARD

LAAT JE
VACCINEREN
Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Hopelijk gaat alles nog steeds goed met u. Nog even volhouden, we zijn er bijna! De vaccinaties zijn volop bezig
en hopelijk kunnen we dan ook binnenkort het virus maar
vooral de strenge maatregelen vaarwel zeggen.
Mijn dank gaat dan ook in het bijzonder uit naar het gemeentepersoneel, de zorgverleners en alle vrijwilligers die
zich dagelijks inzetten voor de goede werking van het vaccinatiecentrum De Kimpel in Bilzen. Het is dankzij jullie dat
we aan een recordtempo kunnen vaccineren en de vaccinatiegraad snel toeneemt. Dit geeft dan weer ruimte om
versoepelingen door te voeren voor sectoren die al meer
dan een jaar bijzonder hard lijden. Je laten vaccineren is dus
de boodschap, want dit doe je niet enkel voor jezelf maar
ook voor de ander. Alleen samen krijgen we dit virus klein!

Ik wens jullie bij deze ook veel leesplezier met deze editie van Hoeselt
Mag Gezien. Verder zou ik zeggen:
geniet van de lente, maak een leuke wandeling met je bubbel door
onze prachtige gemeente en hou
het vooral (nog even) veilig!
Zonnige groetjes,
Jordi

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

Je belastingaangifte invullen?

De FOD Financiën maakt het u gemakkelijk!

Je aangifte via MyMinfin (Tax-onweb): eenvoudig en snel!

• ofwel met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of voorstel van vereenvoudigde
aangifte is beschikbaar in MyMinfin
(Tax-on-web) vanaf begin mei.

Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Hoe krijg je toegang tot je aangifte of je
voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:
• ofwel met itsme®

Zijn je gegevens juist en volledig?
Je moet niets doen.
Ja zal automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
Je gegevens zijn onjuist of onvolledig?
Dan moet je ze corrigeren, ofwel via
MyMinfin.be, ofwel via het papieren
antwoordformulier.
Meer informatie? Hulp nodig?
• Raadpleeg de website van de FOD
Financiën.

• Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het
nummer dat op je aangifte vermeld
wordt.
Om in de huidige context van het coronavirus je veiligheid te garanderen,
zijn de kantoren van de FOD Financiën
momenteel gesloten.
Ontvang je documenten van de FOD
Financiën digitaal via de eBox
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang
je documenten van de FOD Financiën
digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer je eBox op doemaardigitaal.
be! Je krijgt dan een melding zodra er
een nieuw document beschikbaar is.

Inzameling asbest en roofing op dinsdag 18 mei
Wie asbesthoudend bouw- en sloopafval of roofing heeft, kan hiermee terecht op het
gemeentelijk recyclagepark op dinsdag 18 mei tussen 16.00 en 19.00 uur.
Hiervoor dien je geen afspraak te maken.
Let wel: die namiddag worden enkel deze afvalfracties aanvaard!

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
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voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Hoeseltse Treinclub zkt. station
grenzende kleinere ruimten (vochtvrij).
De beschikbaarheid mag al onmiddellijk zijn. De treinclub schikt zich naar de
mogelijkheid die geboden wordt.
De zoektocht naar een geschikte
ruimte is niet eenvoudig, daarom doen
ze graag een oproep bij iedereen die
mogelijks een ruimte kent die aan hun
vraag voldoet. Elk aanbod dat gesuggereerd wordt zal zeker bekeken worden.

De Hoeseltse Treinclub is op zoek naar
een nieuwe locatie om hun hobby te beoefenen.
Ze zoeken een permanente hobby/club-

ruimte van ongeveer 150 m² of meer, bij
voorkeur gelegen in Hoeselt, maar de
opties in Bilzen zullen ook zeker bekeken worden. Het lokaal mag bestaan uit
1 grote ruimte of meerdere aan mekaar

Zie jij ergens mogelijkheden voor de
Hoeseltse Treinclub? Neem dan contact op met voorzitter Danny Smets,
telefonisch op 089 51 46 44 of via
mail: smets.danny@skynet.be.
www.hoeseltsetreinclub.be

MusicalStage (7-15 jaar) - “Good Times”
Locatie:

GC Ter Kommen, Europalaan 2,
3730 Hoeselt
Datum:
ma 9 t.e.m. vr 13 augustus 2021
(10.00 tot 16.00 uur, laatste dag
tot 18.00 uur)
Toonmoment:		Laatste dag om 17.30 uur (tijdsduur: ongeveer een half uur)
Inbegrepen:		Lessen, toonmoment, verzekering,
drankjes
Kostprijs:
€ 175
Bij meerdere inschrijvingen per gezin ontvang je een korting van € 25
per bijkomend kind
Info en inschrijvingen: www.musicalstage.be - Planktom
Een fonkelnieuwe MusicalStage komt er aan voor iedereen
van 7 tot 15 jaar! Zing uit volle borst, acteer als een ster en
dans de pannen van het dak. Toffe musicalsongs, speciale
kostuums, het grote podium en vooral een leerrijke en plezante MusicalStage staan je te wachten.
Aan het einde van de stageweek is er een leuk toonmoment
waar je familie jou op de planken kan bewonderen! Wil jij er
ook graag bij zijn? Schrijf je dan snel in op www.musicalstage.be,
want het aantal plaatsen is beperkt!
De MusicalStage komt tot stand in samenwerking met GC Ter
Kommen.

Pinksterkermis in het
weekend van 23 mei
afgelast door federale
coronamaatregelen
Op het federaal overlegcomité van 14 april 2021 werd beslist dat kermissen pas opnieuw kunnen plaatsvinden vanaf
1 juni 2021 op voorwaarde dat er een verdere daling is van
het aantal Covid-19 besmettingen. In samenspraak met
de foorkramers wordt gezocht naar een eventuele alternatieve datum.

Boekstart in de bibliotheek
Zaterdag 22 mei is het Boekstart-dag.
Omdat het niet aangewezen is om op een
fysieke manier hierrond iets in te richten
willen we toch graag dit initiatief in ‘the
picture’ zetten omdat het een leuke manier is om al van kleins af aan kennis te
maken met het lezen en de bibliotheek.

ontdekken.’ geeft je meer informatie
over taalontwikkeling en hoe boeken
de leefwereld van je peuter vergroten.
Leesplezier staat voorop!

Ga je als Hoeselaar niet op consultatie bij Kind en Gezin, vraag dan in de
bibliotheek naar de Boekstart-peutertas.

Hoe werkt het?
Als je kind 15 maanden oud is, krijg je
bij Kind en Gezin een bon om je Boekstart-peutertas in de bibliotheek op
te halen. In de bibliotheek krijg je een
mooie tas met twee kartonboeken: een
aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje. De brochure ‘Peuters houden
van boeken. Met boeken de wereld

© Simon Bequoye | Iedereen Leest

Wat is Boekstart?
Boekstart wil jou samen met je baby of
peuter laten genieten van boeken, want
wat je vroeg leert, leer je voor het leven.
Zo is dat ook met lezen. Door jonge kinderen vroeg te laten kennismaken met
boeken, gaat er een wereld van verbeelding én nieuwe woorden voor hen open.
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‘Arbijders’ gezocht voor ’t Fabriek

Oei, da’s toch een duidelijke schrijffout in HMG. Hoe kan
dat nu?
Maar het is met opzet hoor. Je leest dadelijk waarom.
Ken je ’t Fabriek nog? Dat is de opvolger van jeugdhuis X, het
gebouw dat achter GC Ter Kommen ligt. Sinds mei 2019 is
dat omgevormd tot een plek voor creatief engagement waar
allerlei leuke activiteiten, workshops, lezingen, voorstellingen
en optredens worden georganiseerd. En je kan er ook nog
eens iets lekkers gaan drinken.
Helaas ligt de ‘productie’ van ’t Fabriek stil sinds de eerste
lockdown van 13 maart 2020. Met de versoepelingen in het
vooruitzicht wordt er achter de schermen al hard gewerkt
aan de heropstart. En dit gebeurt door een bende jonge en
iets minder jonge enthousiastelingen uit Hoeselt en omstreken. Op basis van co-creatie willen ze een breed aanbod van
activiteiten organiseren in samenwerking met lokale talenten
en handelaars.

Hoe zit dat nu met die schrijffout? Fabrieksarbeiders met de
‘ij’ van vrijwilliger wordt in ’t Fabriek de ‘arbijder’. En van die
‘arbijders’ kunnen we er nog voldoende gebruiken.
Voor de werking zijn we nog op zoek naar losse medewerkers
die een kort engagement willen aangaan om 1 of meerdere
activiteiten te organiseren. Heb je iets meer tijd beschikbaar
en wil je meewerken aan het beleid van ’t Fabriek dan kan je
je kandidaat stellen als manager (+18).
Tenslotte zijn we ook op zoek naar toffe toogvrijwilligers om
onze caféwerking ‘De Refter’ te versterken. Je moet hiervoor wel wat willen bijleren en je moet tenminste 18 jaar zijn.
Een bovengrens qua leeftijd is er niet echt. Toogvrijwilligers
mogen rekenen op een vrijwilligersvergoeding.
Interesse? Contacteer ’t Fabriek via receptie@tfabriek.be of
op 089 30 92 00 tijdens kantooruren. We zien je graag komen.
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Startmoment van de JAC-campagne met als
thema: ‘wie ben ik?’

De coronacrisis maakt jongeren extra kwetsbaar. 2 op 3 jongeren heeft matige tot ernstige psychische klachten. Veel
van hen durven de stap naar professionele hulp niet te zetten. De drempel ligt nog steeds te hoog.
Het afgelopen jaar klopten 1.611 jongeren aan bij JAC Limburg
(Jongeren Advies Centrum). Deze jongeren hebben de moedige stap naar de hulpverlening gezet. Dat is 31% meer dan in
2019. Dit cijfer kennen we, maar hoeveel van hen leven (of
overleven) onder de radar?

professionele hulpverleners staan voor hen klaar voor een luisterend oor en een helpende hand, de hulp is gratis en vertrouwelijk.
#luisterendoorJAC #JAC #ROBY #RealityOfBeingYoung
#piekergedachten #tips #hulpverlening #}ongeren

Daarom lanceert het JAC vanaf heden een algemene bekendmakingscampagne. Het thema luidt: ‘wie ben ik?’
De boodschap van de campagne: je staat er niet alleen voor.
JAC staat voor het Jongerenaanbod van het CAW (Centrum
Algemeen Welzijnswerk) en is de plek waar jongeren tussen 12 en
25 jaar terechtkunnen voor laagdrempelige eerstelijnshulp. Hun

Meer informatie?
Jongeren kunnen met ons spreken via telefoon, mail, chat of
beeldbellen. Ze kunnen ook langskomen bij het JAC. Omwille van de coronamaatregelen kan dat laatste enkel na afspraak. Alle actuele informatie vind je op https://www.caw.
be/jac/contacteer-ons/. Er zijn 8 JAC’s in Limburg (Genk,
Hasselt, Bree, Lommel, Sint-Truiden, Tongeren, Peer en
Maasmechelen). Er is dus altijd een JAC in de buurt.
www.facebook.com/JACLimburg
www.instagram.com/jac.limburg/
7

Een op de drie medewerkers van de gemeente
helpt in het vaccinatiecentrum
Elk vaccinatiecentrum valt of staat met de belangeloze inzet
van vrijwilligers. Dat geldt ook voor het centrum waar inwoners van 18 jaar en ouder uit Bilzen, Hoeselt en Riemst zich
kunnen laten prikken om corona onder bedwang te krijgen.
Onder het leger helpers valt het gemeentepersoneel. Zo
steken 29 medewerkers van de gemeente en het OCMW
van Hoeselt – wat neerkomt op bijna een derde van het totale personeelsbestand – de handen uit de mouwen om het
vaccineren vlot en veilig te laten verlopen. Ze offeren naar
eigen keuze hiervoor een halve tot een hele dag in de week
op, en dit doen ze voor een periode van zes maanden. “De
pandemie moet wereldwijd aangepakt worden maar ik wil
mijn steentje bijdragen om het kwalijke en hardnekkige virus
de wereld uit te helpen”, laat Inge Waeytens (49), werkzaam
op dienst omgeving en milieu bij de gemeente, horen. Ze is
telefoniste in het callcenter van het vaccinatiecentrum.

“We willen goed doen
voor de gemeenschap”

Nuttig
“Ik wil me nuttig maken, me wegcijferen voor de maatschappij”, vult ze aan. “Ik zou me echt niet goed voelen mocht ik
niet kunnen helpen. Het geeft een heel voldaan gevoel. Van
nature uit ben ik sociaal ingesteld. Zo ben ik een dag per week
mantelzorger voor mijn vader. Het kost me geen moeite om
mede voor anderen te zorgen door een halve dag in de week
burgers die met vragen zitten te helpen of hen die twijfelen
over vaccinatie te overtuigen zich alsnog te late inenten.”
Morele plicht
Tim Willems (43), haar collega op dezelfde gemeentelijke
dienst, vindt het niet meer dan normaal dat hij zijn gewone
dagtaak voor een halve dag in de week in wacht zet. “Ik zie
het als mijn morele plicht om enkele uren per week in het
callcenter te komen helpen”, getuigt hij. “Het is een kwestie
van solidair te zijn”, zegt de ambtenaar die zelf besmet is geraakt met corona maar het nu weer goed maakt. Bovendien
help ik mee om de overheid in een positief daglicht te stellen.
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Inge Waeytens

Er wordt wel eens gezegd dat de overheid niet naar behoren
werkt. De manier hoe de vaccinaties verlopen, bewijzen juist
het tegendeel”.

Annelies Pletsers

Ambtenaar
Annelies Pletsers (38), milieuambtenaar bij de gemeente,
vindt het logisch dat ze komt werken in het vaccinatiecentrum. “Het ligt in het verlengde van wat ik dagelijks doe als
ambtenaar, maakt ze duidelijk. “Ik moet op mijn werk veel telefoons plegen en de mensen helpen die met vragen of met
problemen zitten. In het callcenter doe ik dat ook. Ik wil goed
doen voor de gemeenschap en mijn steentje bijdragen om de
vrijheid van voor corona terug te winnen zodat we de draad
van het leven weer kunnen oprapen.”
Begrip
De inzet van gemeentepersoneel in het vaccinatiecentrum
heeft ook een keerzijde. Het dagelijks werk van Tim, Inge,
Annelies en de rest van het gemeentepersoneel dat zich engageert in het vaccinatiecentrum loopt enige achterstand

op. “Momenteel werk ik van thuis uit. Ik doe veel van mijn
job met de laptop”, vertelt Inge Waeytens. “Om de dossiers
die vertraging oplopen alsnog af te werken, klop ik vrijblijvend
extra uren in de weekends. Of ik werk ‘s avonds na de kantooruren nog enkele uren door.” Annelies Pletsers erkent dat
bij de gemeente nog werk op de plank blijft liggen. “Gelukkig
zijn we op de dienst omgeving en milieu één team dat voor
elkaar in de bres springt. Zo werken we de opgelopen achterstand in ons werk weg.” Tim Willemns maakt noodgedwongen
een keuze wat betreft de aanpak van het werk op zijn dienst.
“Zaken die dringend afgehandeld moeten worden, krijgen uiteraard voorrang”, aldus de ambtenaar. “De andere plichtplegingen blijven wat liggen, en ik hoop dat de mensen daar
begrip voor tonen. We halen de achterstand wel in.”
Xavier Lenaers
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Doe mee met Afvalvrij mei 2021 en laat je niet
inpakken!
Het is weer zover, Afvalvrij mei staat
voor de deur. Zoals gewoonlijk moedigt Limburg.net in mei iedereen aan
om zoveel mogelijk afval te vermijden.
Op het werk, bij ons thuis, in de winkel en onderweg. Want wij Limburgers,
wij laten ons niet inpakken. Al zeker
niet door onnodige, nutteloze verpakkingen. Jij doet toch ook mee?
Elke kleine aanpassing is een goed
begin
Afvalvrij leven, het is een uitdaging.
Maar perfectie is gelukkig niet nodig. Een paar kleine aanpassingen
zijn vaak al genoeg om de hoeveelheid afval drastisch te doen dalen.
Ga met eigen verpakkingen naar de
winkel, vervang plastic flesjes door
een drinkbus en kies voor herbruikbaar boven wegwerp. Maar bovenal,

10

gebruik je gezond verstand.
Deel gekke verpakkingen met
#iklaatmenietinpakken
Je kent het vast wel: je gaat naar de
winkel en de kar is voor de helft gevuld met verpakkingen. Kom je in de
winkel producten tegen die onnodig
dubbel of zelfs driedubbel verpakt
zijn? Maak er een foto van en deel
deze op sociale media met de hashtag #iklaatmenietinpakken. Zo stellen we onnodige verpakkingen aan de
kaak.
Ga afvalvrij picknicken in mei
Organiseer in mei een gezellige picknick met jouw bubbel. De uitdaging?
Zorg ervoor dat je achteraf geen (of
toch zo weinig mogelijk) afval heeft.
Stuur een foto van jouw picknick naar

Limburg.net en maak kan op leuke
prijzen! De wedstrijd loopt tot 31
mei.
Bekijk de filmpjes met de afvalexpert
Over afval bestaan er heel wat vragen. Welke verpakkingen kunnen
gemakkelijk gerecycleerd worden en
welke niet? Wat is bioplastic en wat
zijn de voordelen? Het zijn vragen
die niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Joke stelde de vragen aan
afvalexperte Loes Weemaels, die de
voor- en nadelen van verschillende
verpakkingen op een rijtje zet. Bekijk
de filmpjes op de sociale media van
Limburg.net.
Surf vanaf 1 mei naar
www.afvalvrijmei.be
voor alle acties en tips.

Gratis webinars ‘Afvalvrij mei’
Centrum Duurzaam Groen organiseert gratis webinars met
telkens een ander thema. Mei staat in het teken van het
voorkomen van voedselverlies. In samenwerking met Limburg.net worden voor hun campagne ‘Afvalvrij mei’ drie
thema’s behandeld: koelkastbeheer, koken met restjes en
kippen houden als afvalverwerkers.
Inschrijven voor 1 of meerdere thema’s kan via het online
inschrijvingsformulier. Per thema worden twee webinars georganiseerd. De infosessie neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.
Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail. Vlak voor aanvang krijg je een ZOOM-link toegestuurd.
Inschrijvingsformulier:
https://www.centrumduurzaamgroen.be/node/728

Goed koelkastbeheer
vermijdt voedselverlies
Dinsdag 4 mei van 20.00 tot 21.30
uur of zaterdag 8 mei van 10.00 tot
11.30 uur
Een goede koelkastindeling behoedt je
voor onfrisse verrassingen. Tijdens de
sessie kom je ook meer te weten over
de houdbaarheidsdata, waarom niet
alle voeding in de koelkast mag en hoe
je met enkele simpele tips het maximale uit je voeding haalt.

Koken met restjes
Dinsdag 11 mei van 20.00 tot 21.30
uur of zaterdag 15 mei van 10.00 tot
11.30 uur
Tijdens de infosessie 'Koken met restjes' leggen we de nadruk op tips rond
bewaren, verwerken, plannen, koken …

Kippen houden als
afvalverwerkers
Dinsdag 18 mei van 20.00 tot 21.30
uur of zaterdag 22 mei van 10.00 tot
11.30 uur
Kippen zijn prettig gezelschap. Ze leggen eieren en helpen bij het verwerken
van je keuken- en tuinresten. Vooraleer je bezwijkt voor de verleiding moet
je beseffen dat dieren ook verzorging
vragen. Hoe willen kippen wonen? Wat
mogen ze eten? Een workshop om
nieuwe ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Spring ‘In de BRES voor Water’: onderzoek de beek in jouw buurt
De afgelopen zomers waren droog. De
waterbeschikbaarheid in Vlaanderen is een
van de laagste in Europa. Maar hoe erg lijden de Haspengouwse beken en het leven
dat ze huisvesten onder de droogte?
Het burgeronderzoeksproject ‘In de BRES
voor water’ van de provincie Limburg wil
samen met jou de waterstand én de ecologische kwaliteit van beken in Haspengouw
in kaart brengen.

In een eerste fase namen al 60 vrijwilligers
deel. Voor deze nieuwe fase zijn de projectpartners op zoek naar extra vrijwilligers. Ben jij
geïnteresseerd in de natuur in jouw buurt en wil
je wel wat tijd vrijmaken? Laat dan van je horen!
Je kiest zelf een van de meetpunten in jouw
buurt en vult op regelmatige basis enkele gemakkelijke vragen in. Bovendien maak je kans
op een leuke prijs!
Meer info: www.indebresvoorwater.be
Contact: katrien.hendrickx@limburg.be
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#kijkinuwkot: de Aziatische hoornaar
Wat moet je doen als je denkt een Aziatische hoornaar of een nest te zien?
Heb je een individu van de Aziatische
hoornaar gezien, probeer dan een foto te
maken en maak een melding op www.vespawatch.be Hoe je dit doet is uitgelegd in
een video (zie link onderaan dit bericht).

In 2004 is er via een scheeplading uit
China een bevruchte koningin van de
Aziatische hoornaar in de omgeving
van Bordeaux terecht gekomen. Een
incident met zeer grote gevolgen.
Deze wespachtige is in hoog tempo
Europa aan het koloniseren. Vlaanderen is helaas ook bereikt. Deze invasieve exoot is zeer schadelijk voor
biodiversiteit en landbouw en staat
bovenaan de lijst van de te verdelgen
insecten in Europa. Vooral voor bijen
vormt deze hoornaar een grote bedreiging.

een zekere manier om de soort te onderscheiden.

Heb je in je omgeving een nest hangen, neem dan ook een foto en plaats
die eveneens op www.vespawatch.be. .
Belangrijk , neem ook een foto van het
insect zelf, want in het beginstadium is
het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te zien tussen een nest van
een hoornaar of van een andere wesp.

Regelmatig is er verwarring met de
Europese hoornaar. Deze is groter,
vooral roodbruin van kleur, maar heeft
meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de
roodbruine kleur. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

Na het plaatsen van de foto’s op vespawatch.be kan je (na +/-24 uur)
bekijken of je melding als Aziatische
hoornaar bevestigd wordt.

Indien positief voor een nest wordt
contact genomen om het nest te komen verdelgen.

Onder het motto #kijkinuwkot is het
belangrijk goed rond te kijken of je
een Aziatische hoornaar of een nest
terugvindt bij jou in de tuin of rond je
huis.

Hoe herken je een nest van de Aziatische hoornaar?
Wanneer een koningin een nest begint te maken, zoekt ze een beschutte
plaats. Eerst start ze met een raat van
een drietal cellen en daarrond bouwt
ze een bescherming. Deze heeft in het
begin de grootte van een pingpongbal
maar wordt snel groter en groter. Na
enkele weken zal de bol al de grootte
van een meloen hebben. Op het einde
van het voorjaar, begin van de zomer,
kan een nest de grootte hebben van
een volleybal. De kleur van het nest is
meestal lichtbruin.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer
3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van
kleur; de kop heeft opvallend oranje
plekken. Ook op het achterlijf heeft zij
een oranje band, en de poten zijn half
zwart, half geel van kleur. Dit laatste is

In de zomer beginnen de werksters
een tweede definitief nest te maken.
Dit bevindt zich meestal in een hoge
boomtop in de buurt van dit eerste
nest. Deze nesten kunnen dan uitgroeien tot 1 meter groot. Door het
bladerdek zijn deze nesten meestal
zeer moeilijk te zien.

In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken een
nieuw nest. In een eerste fase is dit
klein. Dergelijke nesten maken ze altijd op een beschutte plaats; heel vaak
in door mensen gemaakt locaties zoals
schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels,
enz.. Ook in struiken en hagen kan een
koningin een nieuw nest maken. De
voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij
de grond of op maximum enkele meter
hoogte.
In dit stadium van het nest is verdelging door een professionele verdelger
nog eenvoudig uit te voeren.
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Indien positief voor een individuele
Aziatische hoornaar gaan speurders
op zoek naar het nest.

LET OP !!!
Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest toe en kan
zeer gevaarlijk en in groep uithalen.
Hou dus altijd ruim afstand van het
nest. Als het nest in een tuinhuis of
dergelijke hangt, is het aangeraden de
ruimte niet meer te betreden!
De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende.
Alle andere insecten zijn zeer nuttig.
De Europese hoornaar is een vijand
van de Aziatische soort en, laat het ons
herhalen, mag dus niet verdelgd worden.

Een aantal veelgestelde vragen over het
vaccinatiecentrum voor jou uitgeklaard

Is het vaccinatiecentrum toegankelijk
voor iedereen?
• Site De Kimpel is rolstoeltoegankelijk
en er zijn ook rolstoelen in het centrum
beschikbaar.
• Er wordt een kiss-and-ridezone voorzien.
• Blindengeleidehonden zijn toegelaten.
• Je mag één begeleider meebrengen
wanneer je het vaccinatietraject niet
zelfstandig kan afleggen.
• Er zijn stewards aanwezig in het vaccinatiecentrum die je steeds kunnen
bijstaan.
• Ben je een alleenstaande ouder? Hou
er rekening mee dat kinderen niet toegelaten zijn in de vaccinatieruimte. Probeer in de mate van het mogelijke alleen
te komen.
Is het vaccinatiecentrum wel veilig als er
zoveel mensen tegelijk aanwezig zijn om
gevaccineerd te worden?
Ja. Er wordt veel aandacht besteed aan
veiligheid en de maatregelen:
• Houd altijd minstens 1,5m afstand van
anderen;
• Draag een mondmasker in en rond het
vaccinatiecentrum;
• Ontsmet je handen aan de ingang en
op de aangeduide plaatsen;
• We meten de temperatuur van iedere
bezoeker;
• We verluchten alle ruimten en we voeren op elk moment CO2-metingen uit;
• We ontsmetten regelmatig alle materialen voor gedeeld gebruik (zoals stoelen);

• Er zijn afzonderlijke in- en uitgangen
voorzien;
• Het gebouw is professioneel beveiligd.
Hoe gaat de thuisvaccinatie in zijn
werk?
Thuisvaccinatie is mogelijk voor nietmobiele personen die de woning abso-

Moet ik mijn afspraak bevestigen?
Ja, je moet de afspraak bevestigen. Als je
niet gevaccineerd wil worden, dan moet
je annuleren.
Indien je het voorgestelde vaccinatietijdslot niet expliciet bevestigt of weigert, blijf je toch in de planning opgenomen. Er zal dus een vaccin voor jou op
het voorgestelde tijdslot voorzien zijn.
We raden sterk aan om je afspraak steeds
te bevestigen of te weigeren, zodat - indien nodig - het tijdslot aan een volgend
persoon kan toegewezen worden.
Hoe kan ik mijn afspraak bevestigen of
annuleren?
Je kan je afspraak bevestigen via www.
laatjevaccineren.be/ik-wil-mijn-vaccinatie-afspraken-bevestigen. Als je niet
beschikbaar bent op de voorgestelde datum, kan je de afspraak verplaatsen naar
een andere dag. Je kan ook laten weten
dat je niet gevaccineerd wil worden.

luut niet kunnen of mogen verlaten. Een
doktersteam zal dan aan huis komen om
de inenting toe te dienen. Denk jij in
aanmerking te komen voor thuisvaccinatie? Dan bespreek je dit best met jouw
huisarts. Hij/zij kan jou registreren voor
thuisvaccinatie. We vragen met aandrang om thuisvaccinatie enkel aan te
vragen wanneer er o.w.v. gezondheidsredenen geen enkele mogelijkheid is om
in het vaccinatiecentrum te geraken.

Ben je niet zo vertrouwd met de digitale wereld, dan kan je contact opnemen met de helpdesk op het nummer
089 39 96 80.
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Erfgoed Haspengouw stelt voor:

museum de Mindere

Erfgoed Haspengouw heeft een uitgebreide werking rond
religieus cultureel erfgoed. Ook in Hoeselt waren we samen
met de vele vrijwilligers van de kerkfabrieken en het Hoeselts
Geschiedkundig Genootshap de voorbije jaren aan de slag.
Binnen Haspengouw zijn er nog andere interessante partners
die rond religieus erfgoed werken. Museum DE MINDERE in
Sint-Truiden is er één.
Naast de vaste opstelling rond de spiritualiteit van Franciscus van Assisi en de betekenis ervan voor vandaag, loopt er
nu de kleine opstelling ‘Zorgen zit in ons verhaal’ met een
zeer actueel thema. Voor ons zijn het momenteel uitzonderlijke tijden. Onze voorouders daarentegen, werden regelmatig getroffen door besmettelijke ziektes. In die periode van
‘fataletijten van peste, loop en andere contagieuse siektens’

stonden de minderbroeders altijd klaar om de mensen bij te
staan. De expo geeft hiervan een mooi beeld.
Naast deze expo kan je ook de vaste tentoonstelling van DE
MINDERE bezoeken. Hier kom je meer te weten over het
fascinerende leven van Franciscus van Assisi die enorm veel
van de natuur, van de dieren, van de mensen hield. In de
nieuwe digitale rondleiding 'Hé Franciscus!' die je via de ErfgoedApp kan volgen komen de verschillende thema’s van de
franciscaanse spiritualiteit aan bod en worden ze verder uitgediept. Je kan met de ErfgoedApp ook de tentoongestelde
kunstwerken en QR-codes scannen voor extra informatie
én boeiende filmpjes. Wij kijken naar jou uit! DE MINDERE
is elke dag open, behalve op maandag. De toegang is gratis. De expo loopt tot 31 oktober 2021. Meer info vind je op
www.demindere.be Welkom!

Kindvriendelijke mountainbikeroutes
in Hoeselt
Sport Vlaanderen nam onlangs alle
mountainbikeroutes onder de loep en
ging na welke lussen aan de criteria voor
een kindvriendelijke route voldoen.
Er werd gekeken naar de afstand van de
lus (< 20km), de relatief goede berijdbaarheid en de faciliteiten en extra beleving op de route zoals bv. picknickplaats,
speelbos, speeltuin, enz..
Een kindvriendelijke mountainbikeroute
herken je aan het kindvriendelijke label.
Dit label vind je op de startborden. De
gekleurde pijl naast het label geeft aan
welke lus(sen) kindvriendelijk is/zijn.
In onze gemeente kreeg de rode en
blauwe lus van het bewegwijzerd parcours ‘De Steegkes – Hoeselt en
Bilzen’ het label van kindvriendelijke
mountainbikeroute.
Voor de rode lus van 9,5 km. start men
in Hoeselt aan Ter Kommen of aan de
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tennisclub Jus In.
Aan de Kimpel in Bilzen kan men starten
voor de blauwe lus die 15 km bedraagt.
De beide omlopen zijn relatief goed be-

rijdbaar en picknickplaatsen en speeltuinen op de route waarborgen extra
beleving. Perfect om samen met je kinderen sport te beleven!
www.sport.vlaanderen.be

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
HUWELIJKEN

OVERLIJDENS

Datum

Huwelijkspartners

Datum

Naam van de overledene

Geboren

12/03/2021

Diana MUYTJENS en Johan DEKENS

9/03/2021

Franciska JEURISSEN

28/08/1929

18/03/2021

Josepha HEHEMANN en Tom DE RYCK

27/03/2021

Lodewijk DISTELS

6/11/1936

20/03/2021

Liesbeth SLEURS en Joannes RUPERT

28/03/2021

Serge HEX

13/12/1971

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

COLOFON

HULPDIENSTEN
101

Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en verschijnt maandelijks
behalve in juli augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
centraal oproepnummer 089 59 00 59

Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be

WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33

Contact: Cultuurdienst - Ann Somers
Vormgeving & productie: COMMiX bv, Hoeselt

WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969

Oplage: 4 600 ex.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotocopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

BELBUS
011 85 03 00

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP
ZATERDAG 1 MEI – FEEST V/D ARBEID – DONDERDAG 13 MEI - O.L.H. HEMELVAART –
VRIJDAG 14 MEI – BRUGDAG EN MAANDAG 24 MEI - PINKSTERMAANDAG
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 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

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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ZWEMACADEMIE
Ons tweejarig zwemtraject ‘zwemacademie’ bestaat uit drie opeenvolgende fasen:
watergewenning, kleuterzwemmen en zwemtraining en is gebaseerd op een mix van
de klassieke en de nieuwe leerlijn zwemmen.

ZWEMACADEMIE

We starten met watergewenning waarbij de kleuters geboren in 2016 op eigen tempo
tijdens de twee jaar kunnen groeien tot goede en veilige zwemmertjes. De info over
het kleuterzwemmen en de zwemtraining ontvang je tijdens of na de lessenreeks
watergewenning.

Lessen watergewenning
voor kleuters geboren in 2016

ZWEMACADEMIE

Start op zaterdag 29 mei 2021,
vier groepen 09u00 - 09u30 /
09u45 - 10u15 / 10u30 - 11u00 /
11u15 - 11u45

Start op woensdag 02 juni 2021,
drie groepen 15u00 - 15u30 /
15u45 - 16u15 / 16u30 - 17u00

Inschrijven		
alleen online op de website
www.hoeselt.be/nl/ontspannen/aanbod
Informatie		(geen inschrijvingen) loket vrijetijd
089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be
Deelname		30 euro / 5 lessen - max 10 deelnemers/
groep - 2 lesgevers
		jongens in zwembroek (no shorts)
meisjes in badpak (no bikini)
Programma		- zelfstandig in en uit het zwembad leren
klimmen;
- met en zonder plankje of buis naar de
overkant ‘fietsen’;
- leren drijven in horizontale positie met
‘lange’ armen en benen;
- initiatie ‘kikkervoeten’ en beenbeweging
schoolslag;
- hoofdje onder water;
- inspringen naar keuze.

Spannend, ... je kleuter gaat naar de zwemacademie!
Het begint bij het omkleden. Maak er
vanaf de eerste keer een gewoonte
van en laat je kind zichzelf uitkleden.
Ook de algemene hygiëne wordt
aangeleerd door een toiletbezoek
vooraleer de lesgevers de kinderen
komen afhalen. Daarna volgen het
voetbad en de douche. Iedereen
krijgt dan een zwemgordel en armbandjes en leert via het trapje achterwaarts in het zwembad te klimmen.
De kleuters kunnen in het bad ner-

gens staan maar via doordachte
opdrachten kunnen ze al vlug zelfstandig bewegen in het water. Vervolgens leren ze drijven op de buik
en op de rug waardoor ze evenwicht
in het water ontdekken. Ze worden
ook uitgedaagd om van op de kade
in het water te springen. Sommige
kinderen hebben hiervoor wat meer
tijd nodig.
Na de zwemles volgt een douche
en worden de kleuters terug naar

de kleedkamers gebracht. Laat je
kleuter ook zichzelf afdrogen en
aankleden en minimaliseer de hulp
van de ouders tot het noodzakelijke.
Probeer thuis ook meer aandacht te
hebben voor waterwennen. Op die
manier kan je watervrees en angst in
het zwembad alvast beperken.
We houden je op de hoogte als we
omwille van corona de lessen op een
andere manier moeten organiseren.

