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Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Hoeselaar,

Ik mag de inleiding geven voor deze extra zomereditie van 
“Hoeselt Mag Gezien”. Een blad vol weetjes maar ook met 
tal van nieuwe dingen en een leuke agenda voor deze zomer.
Geniet van de herwonnen vrijheid en steun onze lokale ho-
reca en evenementen. Het is de afgelopen maanden moei-
lijk geweest in elke sector maar vooral voor de horeca. Dus 
steek hun deze zomer een hart onder de riem en breng hun 
een bezoekje voor een gezellig terrasje of een etentje. 

Voor de sportievelingen, geniet vanaf nu zeker van de ver-
nieuwde atletiekpiste achter Ter Kommen. De gemeente-
lijke sportdienst heeft geïnvesteerd in een dempende on-
dergrond, wat ideaal is voor blessure-gevoelige sporters. De 
komende maanden wordt er nog verder gewerkt, door onze 
technische dienst, om deze uit te breiden met een jogging-
track (recreatiepiste).

Er is de laatste jaren al veel geschreven over ‘de fusie’. Het 
is ondertussen een feit dat de voltallige gemeenteraad het 
licht op groen heeft gezet om de samenvloeiing hiervan ver-
der uit te werken. Graag betrekken we onze inwoners verder 
in dit proces. Daarom zullen we vanaf het najaar dan ook 
in elke deelgemeente ons oor te luister leggen tijdens een 
gespreksavond. Op deze manier willen we weten wat er in 
elk kerkdorp leeft en wat de noden voor de toekomst zijn. 
Verdere info volgt nog.

Maar nu eerst genieten van de zo-
mer, een daguitstapje, een citytrip 
of misschien wel een vakantie in 
binnen- of buitenland. 

Geniet ervan en tot op een terrasje 
één dezer dagen,

Groetjes, 

Bert Vertessen
Schepen openbare werken, milieu en mobiliteit
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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
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

Op 28 juni 2021 kwam zowel de gemeenteraad van Hoeselt als die 
van Bilzen samen met maar één punt op de agenda: de principiële 
beslissing tot samenvoeging van de beide gemeenten op 1 januari 
2025. Beide gemeenteraden gingen, over de partijgrenzen heen, 
unaniem akkoord om deze mogelijke fusie verder te onderzoeken.
Deze principiële beslissing dient ten laatste op 31 december 
2023 gevolgd te worden door een definitieve goedkeuring 
van een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging dat dan bij de 
Vlaamse Regering wordt ingediend.
Door de samenvoeging zou een gemeente ontstaan van 
42.300 inwoners met een oppervlakte van 106 km².
Meer informatie heeft u reeds kunnen terugvinden in de folder 
die begin juli in de bus viel.   Ook kunt u al eens een kijkje nemen op www.fusiehoeseltbilzen.be

Samenvoeging gemeente Hoeselt en stad Bilzen

Hoeselt ondersteunt de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. Wil je meehelpen 
om onze gemeente verder uit te 
bouwen tot een duurzame 
gemeente? 
Jij kan bijdragen 
door je aan te 
melden als vrij-
williger bij de 
GROS. Dat 
is de ge-
meentelijke 
raad voor 
o n t w i k k e -
lingssamen-
werking. Er 
zijn allerlei re-
denen om je be-
trokken te voelen:
• Je hecht belang 

aan thema’s zoals ge-
lijkheid, onderwijs en ge-
zondheid voor iedereen, duurzame 
handel en consumptie, eerlijk werk 
enz..

• Je adviseert het gemeentebestuur 
over acties om bv. ontwikkelingssa-
menwerking en fair trade te stimu-
leren, maar ook andere duurzame 

thema’s.
• Je zet zelf ook acties op touw om de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellin-
gen in de spotlights te zetten.

• Je brengt Hoeseltse 
organisaties samen 

om aan duurzaam-
heid te werken.

• Op welke 
manier? Dat 
is helemaal 
aan de ver-
n i e u w d e 
GROS!
Meld je aan 
door in een 

paar zin-
nen over jezelf 

te vertellen bij 
gros@hoeselt.be 

en je ontvangt dan 
snel meer nieuws. Begin 

september zal er een eerste 
samenkomst zijn om een actie voor 
de Week van de Duurzame Gemeente 
(18-25 september) op te zetten.

  Wil je meer weten over de 
duurzame ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s)? 
Lees erover op www.duurza-
megemeente.be

Help jij mee om van Hoeselt een 
duurzame gemeente te maken?

Aangepast 
wonen
Heel wat senioren en ouderen willen 
zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 
Indien ouderen in de eigen woning 
blijven wonen, is het belangrijk dat 
deze woning aangepast is aan de 
noden van de bewoner. Mits kleine 
of eenvoudige ingrepen kan een 
woning veilig aanpast worden. Een 
slaapkamer naar het gelijkvloers 
brengen, een bad vervangen door 
een inloopdouche, ... zijn ingrepen 
die de woning veilig en comfortabel 
maken. 

Voor dergelijke ingrepen kan men, 
indien men aan alle voorwaarden 
voldoet, na de werken een premie 
aanvragen.

Voor meer info over deze aanpas-
singspremie voor senioren of andere 
renovatiepremies kan je terecht op 
het woonenergieloket van STEBO 
op het gemeentehuis.

  Ulla Mertens - 089 39 16 72 - ulla.mertens@
stebo.be 
Of maak zelf jouw afspraak via https://woo-
nenergieloket.stebo.be/hoeselt/

   3



Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

subsidies voor erkende sportclubs voor de 
aankoop van een AED-defibrillator

AED staat voor ‘automatische exter-
ne defibrillator’. Het is een draagbaar 
toestel dat elektrische schokken kan 
toedienen in geval van ernstige hart-
ritmestoornissen. Het toestel analy-
seert zelf het hart van de patiënt en 
beslist automatisch of het elektri-
sche schokken toedient.

Het grootste voordeel van een AED-
toestel is de gemakkelijke gebruiks-
wijze ervan:
• Het toestel geeft zeer duidelijke 

gesproken instructies aan de hulp-
verlener totdat professionele hulp 
het overneemt.

• Het toestel beslist zelf of een 
stroomstoot al dan niet gewenst is 

en kan hierdoor niet onno-
dig of op een foute manier 
gebruikt worden.

Het reanimeren van de in 
elkaar gezakte voetballer 
tijdens een wedstrijd op het 
EK voetbal bewijst eens te meer dat 
de aanwezigheid en het gebruik van 
een AED - toestel een levensredder 
is.
Daarom brengen we opnieuw on-
der de aandacht dat iedere erkende 
sportclub in Hoeselt subsidies kan 
aanvragen voor de aankoop van een 
AED-toestel. 
De betoelaging kan gevraagd worden 
voor een draagbaar toestel met vas-

te behuizing of voor een 
draagbaar toestel opge-
borgen in een mobiel sys-
teem dat handig is om mee 
te nemen bij activiteiten.
Het te ontvangen subsi-
diebedrag bedraagt 50 % 

van de aankoopprijs (incl. BTW) met 
een max. van 700 euro.

Voor meer informatie over de toe-
stellen, de aankoop en de sub-
sidies kan je terecht aan het lo-
ket van de Dienst Vrije Tijd in 
Ter Kommen: T 089 30 92 10, 
Email: vrijetijd@hoeselt.be of op  
www.hoeselt.be/nl/ontspannen/
sport/subsidies-sportclubs



Oproep vrijwilligers Plantjesweekend  
voor Kom op tegen Kanker
Zonder vrijwilligers geen plantjes
Nog nooit plantjes voor Kom op tegen 
Kanker verkocht? Dat moet je eens 
meemaken! Je leert de mensen uit je 
buurt beter kennen en helpt (ex-)kan-
kerpatiënten aan betere zorg. Steek 
je enkele uren mee de handen uit 
de mouwen of zet je liefst een eigen 
plantjesteam op, eventueel met jouw 
vereniging? Het kan allemaal! Eén ding 
is zeker: je zult er een ontzettend goed 
gevoel aan overhouden. Meld je nu aan 
als vrijwilliger voor het Plantjesweek-
end op 17, 18 en 19 september via 
www.plantjesweekend.be. 

Kaarsjesprocessie Jeugdkapel

Op vrijdag 27 augustus zal de kaarsjesprocessie naar de Hoeseltse jeugdkapel weer doorgaan.
Ze vertrekt aan de hoek van de Holleweg en de Kiezelstraat, waar kaarsjes te koop worden 
aangeboden voor 0,50 euro.

Na een welkomwoord van Xavier Corstjens wordt de viering sfeervol opgeluisterd door so-
listen Sebastiaan Aerts, Caro Weytjens en het Lambrechtskoor. Paul Achten vertelt in het 
Hoeselts dialect over vroegere godsdienstige gebruiken en Stefaan Steelandt staat in voor de 
uitleg van de historische betekenis van de jeugdkapel. Eddy Doll draagt een gedicht voor en 
diaken Roosen en Pater Cuypers verzorgen het godsdienstig woordje en de kinderzegening.
De Gezinsbond van Hoeselt centrum hoopt, samen met alle deelnemers, een mooie en 
dankbare avond te maken van dit prachtige stukje Hoeseltse geschiedenis. 

ONDER VOORBEHOUD 

VAN DE DAN GELDENDE 

CORONAMAATEGELEN
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Twaalf 
Den Toetëlèr mag 10 kaarsjes uitblazen. 
Ondertussen is er véél veranderd. “Het 
eerste bier was een amber tripel. We 
legden een héle weg af. We brachten 
al 12 verschillende bieren op de markt. 
Na de amber kwamen we met een wit 
bier, een kriek, de Blond, de Blond 
Trouble, de Indian Pale Ale en Winter. 
We brouwden in opdracht enkele spe-
ciale bieren. Zo realiseerden we op vraag 
van de Hasseltse Speculaasorde een 
speculaasbier. De Fump is een bier dat 
verwijst naar de Fump, een dorpsfiguur 
uit Diepenbeek. Ook zitten in ons as-
sortiment twee bieren die in eiken va-
ten rijpen: Vat Gerijpt en Quercus!” De 
jarige brouwerij presteert het om in 10 
jaar meer dan één bier per jaar voor te 
stellen aan de bierfans. “Ons nieuwste 
bier is de Toet Toet”, verkondigen de 
biervrienden. Een opmerkelijke naam? 
“Enerzijds kregen we vanuit Heers de 
vraag van twee personen die twee pk’s 
verhuren voor ritjes in Haspengouw en 
omgeving. Anderzijds verwijst de naam 
naar de toet, het fluitje waarin het bier 

geschonken wordt.” De brouwerij blijft 
niet stilstaan. “Er zitten nog twee nieu-
we bieren in de pijplijn maar ik mag er 
nog niks over kwijt”, vertrouwt de op-
richter van de brouwerij ons toe.

Zomerterras
10 jaar Toetëlèr! Reden voor een groot 
feest? “Dat was voorzien”, laat Luc we-
ten. “Maar corona kwam, en dat feest 
gaat niet door. Toch laten we de verjaar-

dag niet zomaar aan ons voorbijgaan. We 
komen met een zomerterras. Tien zon-
dagen in juli en augustus dit jaar kan je 
op een terras aan de brouwerij ons bier-
gamma komen proeven. Elke zondag 
voorzien we live muziek van plaatselijke 
bands en dj’s. Alles gebeurt coronaveilig. 
Er is telkens plaats voor 80 personen”. 
Luc sluit af met nog één droom die hij 
wil realiseren. “We willen ons bier aan de 
man brengen in het buitenland. We zijn 
er klaar voor, de voorbije 10 jaar inves-
teerden we 100.000 euro in de verdere 
uitbouw van de brouwerij. Een eerste 
stap naar de export hebben we al gezet. 
Ons bier kan je in Rusland proeven”, 
besluit hij. Meer info over de Toetëlèr en 
het zomerterras vind je op de site www.
toeteler.be en op de facebookpagina 
brouwerij Den Toetëlèr.

Xavier Lenaers

Brouwerij Den Toetëlèr  
blaast 10 kaarsjes uit

Vlierstruiken kan je nog in je eigen omgeving vinden. Luc Festjens (57), onderhouds-
technicus uit ‘De Neder’ in Hoeselt, gebruikte 20 jaar geleden de bloemen van de 
vlierstruik als basis voor het brouwen van het lekkere streekbier: Den Toetëlèr! Het 
is Hoeselts voor de vlierstruik. “10 jaar heb ik brouwsels van pakweg 30 tot 150 liter 
gemaakt, toen puur als hobby”, licht hij toe. De voorbije 10 jaar is Den Toetëlèr 
uitgegroeid tot een volwaardige en goed uitgeruste brouwerij die door Luc en enkele 
biervrienden op een semi professionele manier gerund wordt. “Vandaag is het een uit 
de hand gelopen hobby. We kunnen maximaal per keer 2.500 liter bier maken, goed 
voor een 7.500 flesjes”, vult de brouwer eraan toe.

“Zelfs de Russen ontdekken 
onze ambachtelijke bieren” 
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ACTIVITEITENKALENDER ZOMER 2021 in Hoeselt

Elke zondag in juli en augustus
10 JAAR TOETËLÈR 
ZOMERTERRAS 
13.00 u.   Brouwerij Den Toëtelèr

 www.toeteler.be 
     FB Brouwerij Den Toëtelèr

Elke woensdag in juli en augustus
TERRASSE LES JEUNES

 www.tfabriek.be

Zaterdag 17/07 tot zondag 26/09
#MAÏSDOOLHOF MET # 
MAÏSBAR BIJ #FARM-MADE
10.00 u.  #Farm-Made, 
Schalkovenstraat 86

 www.farm-made.be –  
      Liesbeth Werelds  0496 56 52 96

Woensdag 21 juli
GELUKSWANDELING 
EQUIVALENT
09.30 u.   Hombroekstraat 25

 ellenstoffelen@equi-valent.eu

AUGUSTUS
Maandag 9 tot vrijdag 13 augustus
MUSICALSTAGE VOOR 
KINDEREN
09.00 u.   GC Ter Kommen

  musicalstage@planktom.be of  
      GC Ter Kommen  
      089 30 92 10

Zaterdag 14 en zondag 15 augustus
KLUISDAGEN  
KLUIS VRIJHERN
zat. 18.00 u.  Eucharistieviering en 
zon. 10.30 u. familieterras 

  Vrienden van de Kluiskapel  

Maandag 16 augustus
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u.   GC Ter Kommen

Zaterdag 21 augustus
CONCERT: LES TRUTTES 
OPEN AIR
20.15 u.   ‘t Fabrieksplein  
 (achter Ter Kommen)

 Dienst Vrije Tijd  089 30 92 10

Woensdag 25 augustus
OP STAP NAAR HET 
EERSTE LEERJAAR – I.S.M. 
BIBLIOTHEEK HOESELT
14.00 u.  Chirolokaal Hoeselt centrum 
(Dorpsstraat 35)

 huisvanhetkind@bilzen.be  
      (beperkte plaatsen – inschrijven verplicht)  

Vrijdag 27 augustus
KAARSJESPROCESSIE EN 
MUZIKALE HULDE AAN 
MARIA EN DE JEUGDKAPEL
19.30 u.   Holleweg Jeugdkapel

 Gezinsbond Hoeselt –  
      Stefaan Steelandt 0470 78 32 87

Voor de zomermaanden zijn we nog 
op zoek naar vrijwilligers die een me-
dische, administratieve of toezicht-
houdende taak willen opnemen in het 
vaccinatiecentrum.
Ben jij beschikbaar op weekdagen en 
bereid om een handje te helpen? Meld 
je aan!
Had jij je al opgegeven als vrijwilliger, 
maar werd je nog niet gecontacteerd? 
Geef even opnieuw een seintje!
Was jij eerder enkel tijdens het week-
end beschikbaar maar nu ook door de 
week? Laat het weten!

We zoeken enkel vrijwilligers die be-
schikbaar zijn op weekdagen (ochtend, 
middag of avond).
Voor de medische profielen zijn we 
voornamelijk op zoek naar artsen, ver-
pleegkundigen en apothekers.  Je kan 
bij aanmelding zelf je beschikbaarhe-
den aanduiden.
Schrijf je hier in: https://www.bilzen.
be/inschrijfformulier-ondersteuning-
vaccinatiecentrum

Tevens willen wij alvast alle vrijwilligers 
bedanken die zich tot nu toe al heb-

ben ingezet om het vaccinatiecentrum 
mee in goede banen te leiden. 
Zonder al jullie inzet stonden wij nog 
niet waar we nu staan!
Alvast een “hele dikke dankjewel” voor 
jullie inzet!
STEUN ELKAAR, SAMEN STERK!

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE DAN GELDENDE CORONAMAATEGELEN

Vrijwilligers gezocht voor het vaccinatiecentrum

bar Pe�usE
d�nks - food - live music

EIND AUGUSTUS BIJ JOU IN DE BUURT:
HOUD HET IN DE GATEN OP SOCIAL MEDIA EN WWW.TERKOMMEN.BE!
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Wie Ruben Gerits (44) zoekt op festi-
vals en optredens gaat best eens kijken 
aan de PA of de geluidsknoppen. Via de 
Bilzerse firma IMEC (Idiot Music Ea-
rwax Company) rolde de geluidstech-
nicus in 2000 in het wereldje. Door-
heen de jaren werkte hij voor groepen 
als Spinvis, De Mens, 10cc, Neeka en 
Daan. Sedert 2016 behoort hij tot het 
vaste team van 4ears uit Liedekerke. 
“Als geluidsbedrijf faciliteren we festi-
vals en artiesten als Crammerock Ste-

kene, Rock Zottegem, Dour Festival, 
Hooverphonic, Lara Fabian, Adamo, 
Absynthe Minded, Black Box Revela-
tion, Daan, Blanche, Novastar en dus 
ook Les Truttes.” 

Hoeselts voorprogramma
De muzieksector had extra zwaar te 
lijden onder de coronacrisis. “Normaal 
doen wij zo’n zestig tot zeventig optre-
dens per jaar met Les Truttes en plots 
was er niets meer”, zucht Ruben. Het 

optreden in Hoeselt zal pas het vijfde 
van dit jaar voor de coverband zijn. 
“Hopelijk is tegen eind augustus de 
situatie al wat meer genormaliseerd”, 
blikt Ruben vooruit. “Zopas heb ik nog 
een concert met Blanche in Wallonië 
gedaan. Iedereen moest er netjes stil 
blijven zitten achter een tafel in groep-
jes van vier. Niet plezant, want de in-
teractie met het publiek is voor elke 
band belangrijk. Zeker voor een am-
biancegroep als Les Truttes.” Ruben 
zet mee zijn schouders onder Hoeselt 
Open Air. “Ik kijk er naar uit. In Hoe-
selt is er al lang niets meer gebeurd in 
openlucht. Het is nog eens de kans om 
de mensen uit de gemeente samen te 
krijgen. Met een band als Les Truttes 
is de ambiance sowieso verzekerd”, 
belooft de veertiger. Met The Young 
Opposites speelt er nog jong Hoe-
selts talent in het voorprogramma van 
Les Truttes. Een dj sluit het feestje om 
middernacht af.

Les Truttes bouwt feestje op 
Hoeselt Open Air
Na anderhalf jaar van coronastilstand is het langzaam maar zeker weer tijd voor een 
feestje. Op zaterdag 21 augustus verzamelt Hoeselt aan Ter Kommen voor een optre-
den van Les Truttes. De coverband viert er zijn 25-jarig bestaan op Hoeselt Open Air. 
Voor geluidstechnicus Ruben Gerits is het een thuiswedstrijd. Al meer dan 20 jaar 
is de rasechte Hoeselaar aan de slag bij de coverband van drummer Gerrit De Cock.



Exclusief
Gerrit De Cock, een van de boegbeel-
den van Les Truttes, telt eveneens af 
naar 21 augustus. “Voor de eerste keer 
in onze 25-jarige geschiedenis hebben 
wij anderhalf jaar lang niet opgetreden. 
Dat is een serieuze aanslag op ons soci-
aal leven. Even wennen. Bijgevolg heb-
ben wij noodgedwongen onze energie 
gestopt in het maken van een nieuwe 
show, in een nieuw decor, met nieuwe 
nummers en met de nodige dosis hu-
mor. Les Truttes is voor de optredens 
rond het 25-jarig bestaan als het ware 
weer heruitgevonden, zonder onze 
vaste waarden te verliezen. Het gaat 
sowieso een feest worden, want 70 % 
van onze optredens zijn verplaatst naar 
2022. Dat we er dit jaar maar een aan-
tal doen, maakt onze passage in Hoe-
selt wel een beetje exclusief.”

Link met Hoeselt
Les Truttes heeft iets met Hoeselt. En 
dat is niet alleen de link met Ruben 
Gerits. “Ik weet Hoeselt blindelings te 
vinden”, lacht Gerrit De Cock. “Het is 
nu al de vierde keer dat wij er spelen. 
Les Truttes heeft er jaren geleden na 
een optreden op Hoeselt Zomert de 
deal met IMEC letterlijk beklonken 
door een champagnetoren te bouwen. 
Sindsdien is er een Limburgse connec-
tie ontstaan. Samen met Ruben heb 
ik intussen zelfs een abonnement op 
KRC Genk. Er is dus absoluut een fijne 
band met Hoeselt en met Limburg. 
Eigenlijk ben ik een halve Limburger”, 
besluit Gerrit De Cock.

Hoeselt Open Air, VVK 12,5 euro, 
www.terkommen.be

Vrijetijdszone Ter Kommen
Doors: 19.30TICKETS:

VVK: 12,50 euro  
via www.terkommen.be
Kassa: 16 euro

ZATERDAG

21-08-2021

The 25th Anniversary Tour

Support act:



Bijna 4 op 10 Hoeseltse gezinnen heb-
ben een hond in huis, maar lang niet 
iedereen heeft een grote tuin waar de 
hond vrijuit kan lopen. Door het con-
tact met andere honden worden ze 
socialer en vrolijker. Nog een voordeel 
is dat de overlast van hondenpoep en 
loslopende honden op andere plaatsen 
beperkt wordt, zoals op de Hoeseltse 
wandelpaden.

Er zijn 2 hondenweiden in Hoeselt met 
een natuurlijke uitstraling. Zo passen 
ze mooi in de groene omgeving van 
de gemeente. Bij elke hondenweide 
vind je een hondentoilet en honden-
poepvuilnisbakje. Zowel in de weide als 
in het hondentoilet ruimen baasjes de 
uitwerpselen op. De hondenweide ‘De 
Mot’ heeft zelfs een aparte puppyzone. 

Hondenweide ‘De Mot’ is 8 are groot 
en ligt in een prachtige plek in het 
centrum van Hoeselt, het Mottepark. 
De ingang vind je langs de oude biblio-
theek aan Dorpsstraat 35. Honden-
weide ‘Op het Groot Wilder’ is 20 are 
groot en ligt naast het bufferbekken in 
de Stijn Streuvelslaan. Van hieruit kan 
je heerlijk wandelen richting Hooilin-

gen of Hardelingen.
Er is een reglement, gebaseerd op hof-
felijkheid en gezond verstand. Het vol-
ledige reglement en enkele tips voor 
baasjes vind je op www.hoeselt.be/
hondenweiden
Bij de opening was Michel Vanden-
bosch, voorzitter van Gaia alvast zeer 
tevreden: “Dit is een prachtig voor-
beeld van hoe het moet!”

Hond aan de lijn in Hoeselt
Buiten de hondenweiden moet je je 
hond overal aan de leiband houden, 
ook in bossen en natuurgebieden. 
Daarmee toon je respect voor wande-
laars, joggers, fietsers en bescherm je 
de natuur en de hond zelf. 
Je hond kan tijdens een wandeling aan 
de lijn ook voldoende beweging en sti-
mulans krijgen als je actief met hem 
bezig bent. Volg zijn ritme, laat hem 
snuffelen en doe actief een paar oe-
feningen met hem samen. Tips vind 
je hier: www.natuurenbos.be/honden-
aandeleiband
We ondersteunen de campagne van 
het Agentschap Natuur & Bos #hon-
denaandeleiband deze zomer via bor-
den in de wandelgebieden. Er is toe-
zicht en je riskeert een boete als je je 
hond laat loslopen.

Hondenweiden in Hoeselt
Een hondenweide is een omheinde zone waar honden vrij kunnen rennen en ravotten 
met andere honden. Dat doen ze onder toezicht van hun baasje, zodat die kan ingrij-
pen als het uit de hand loopt. 
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Groenafval is tuinafval zoals grasmaaisel, snoeisel, onkruid, ver-
welkte bloemen, plantenresten, bladeren, enzovoort. Keukenaf-
val en kattenbakvulling behoren niet tot groenafval. Tuinafval 
is vaak onvermijdelijk, maar je kan het ook creatief gebruiken.

Muur van takken
Gesnoeide takken kan je verwerken in een takkenwal. Je 
hebt dan ook meteen een ideale nest- en schuilplaats voor 
vogels en egels. Voor de constructie voorzie je twee evenwij-
dige rijen palen op 0,5 meter tot 1 meter van mekaar en met 
een hoogte van maximaal 1,5 meter. Daartussen stapel je de 
takken jaar na jaar gewoon op.

Thuiscomposteren
Je kan via de gemeente (www.hoeselt.be/compostbak) een  
een compostvat of –bak aankopen.
Maar je kan er ook zelf eentje bouwen of een composthoop 
gebruiken. Bij composteren zet het bodemleven de tuin- en 
keukenresten om in humusrijke compost. De compost kan 
je daarna als gratis bodemverbeteraar gebruiken in je tuin. 
Meer informatie over thuiscomposteren kan je terugvinden 
via www.limburg.net/zelf-verwerken

Teveel gras?
Een mulchmaaier versnippert de gemaaide grassprietjes en 
blaast ze opnieuw tussen de grasmat. Het maaisel verteert 
ter plaatse en geeft zijn voedingsstoffen terug aan de bodem. 

Recyclagepark
Je kan met je groenafval ook terecht op het recyclagepark. 
Je betaalt er per 0,25 (kwart) m³ dus zorg ervoor dat je het 
afval goed samendrukt of samenbindt met natuurtouw. Dat 
maakt het trouwens ook makkelijker om te lossen.

Hou er rekening mee dat groenafval storten op andermans 
terrein ook gezien wordt als sluikstorten. De natuur help je 
er niet mee. Je riskeert een sanctie en je moet ook nog op-
draaien voor de opruimkosten. Ook een open vuur maken in 
de tuin is verboden en heel ongezond.

Groenafval, wat doe je ermee?

Het belooft een warme zomer te worden. Net als mensen moeten 
dieren voldoende koelte hebben en veel water drinken. En bij on-
weer kunnen ze beter binnen blijven. 

Voorkom hittestress bij weidedieren:

• Natuurlijke beschutting, bijvoorbeeld van hagen of bomen, 
of een schuilhok is noodzakelijk. 

• De beschutting moet effectief schaduw bieden en ventilatie 
toelaten.

• Als er meerdere dieren samen op een weide staan, moeten zij 
allemaal tegelijk kunnen schuilen. Zorg dus dat de beschut-
ting en de toegang ertoe ruim genoeg zijn.

• Zorg voor vers en schoon water. Een volwassen paard drinkt 
bij normale temperaturen al 25 tot 50 liter water per dag, en 
nog meer bij hitte.

• Controleer dagelijks de gezondheid van de dieren.

De regels zijn vastgelegd in de dierenwelzijnswet. Als je merkt 
dat een paard of ander dier in slechte omstandigheden leeft, 
kan je het melden aan de Vlaamse dienst Dierenwelzijn via het 
meldpunt op https://dierenwelzijn.vlaanderen.be of voor drin-
gende gevallen aan de lokale politie.

Zorg voor je weidedieren
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• Ook 16- en 17-jarigen kunnen zich al aanmelden. Zij wor-
den gevaccineerd met Pfizer. 

• Er zullen vaker vaccins over zijn wegens zomer- en vakan-
tieplannen, de kans dat je wordt opgeroepen is dus groter.

• 18- tot 41-jarigen kunnen zich in Qvax aanmelden om vrij-

willig ingeënt te worden met het Janssen-vaccin. Informeer 
je vooraf op https://www.laatjevaccineren.be/via-qvax-in-
schrijven-voor-een-janssen-vaccin

• Enkel wie nog geen uitnodiging ontvangen heeft, kan zich 
registreren op Qvax.

Vanaf 28 juni tot eind september opent er in het Seniorenhuis 
in Bilzen een testcentrum voor inwoners van Bilzen, Hoeselt 
en Riemst. De drie gemeenten schakelen Eurofins Labo Van 
Poucke in voor de praktische organisatie. Inwoners kunnen er 
terecht voor een PCR-test, bijvoorbeeld wanneer ze dit nodig 
hebben om op vakantie te gaan of op doktersvoorschrift. 

De burgemeesters van Bilzen, Hoeselt en Riemst: “We zijn 
blij dat we de goede samenwerking binnen het vaccinatie-
centrum kunnen verderzetten en dat we op deze manier een 
testlocatie dicht bij huis kunnen aanbieden voor onze inwo-
ners. Zo kunnen ze efficiënt en vooral veilig het gewone le-
ven terug oppikken.”

Afspraak maken
Een afspraak maken kan online sinds 23 juni op de website 
van Eurofins, hieronder vermeld.  Het centrum is op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend tussen 8.30 en 
12.30 uur en tussen 13.30 en 17.30 uur. Op woensdag tus-
sen 13.30 en 17.00 uur. Bij een bezoek is het steeds noodza-
kelijk om een bevestiging van de afspraak, een doktersvoor-
schrift of CTPC-code (voor niet-reizigers) of een verklaring 
op eer (voor reizigers) mee te brengen, alsook een klever van 
de mutualiteit.”

Kostprijs
Inwoners staan zelf in voor de kosten van de test. Vertrek-
kende reizigers betalen tot eind juni 67 euro, vanaf 1 juli is dat 
55 euro. Wanneer ze een afspraak kregen via mijngezond-

heid.be, is de test gratis. Ook voor aankomende reizigers 
met een CTPC-code of een doktersvoorschrift kost de test 
niets, op voorwaarde dat ze aangesloten zijn bij een Belgi-
sche mutualiteit. 

Maximaal twee testen, tot een maximum van 55 euro per 
test, worden terugbetaald voor wie nog geen kans kreeg op 
vaccinatie of voor jongeren tussen 6 en 17 jaar.

Info
https://www.eurofins-labovanpoucke.com/nl/covid-19/
COVID-19-PCR-test
Vragen voor het centrum worden bij voorkeur gesteld via e-
mail, zodat de lijnen maximaal openblijven voor patiënten en 
dokters die testresultaten willen raadplegen. 

Testcentrum in Seniorenhuis Bilzen

GEMEENTE HOESELT OP NUMMER 1 IN LIMBURG
Met trots kunnen wij melden dat onze gemeente op plaats ‘1’  
staat in Limburg aangaande de vaccinatiegraad. Uit deze cijfers  
kunnen wij afleiden dat de vaccinatiebereidheid in onze gemeente zeer hoog  
is en hierop zijn wij uiteraard bijzonder fier!

Cijfers op 30 juni 2021:
96.3% van alle 65+ inwoners kregen al minstens één dosis toegediend
89.4% van alle 18+ inwoners kregen al minstens één dosis toegediend
38.2% van de inwoners zijn reeds volledig gevaccineerd

STEUN ELKAAR, SAMEN STERK!

Nog geen vaccinatie-uitnodiging ontvangen?  
Zet je op de reservelijst via www.qvax.be
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Korte keten?
De korte keten is een duurzaam afzet-
systeem waarbij men het aantal scha-
kels tussen producent en consument 
zo kort mogelijk tracht te houden. 
Vaak krijgt dit invulling door het opzet-
ten van een rechtstreekse relatie tus-
sen de producent en de consument. 
Dit betekent concreet dat de land- 
of tuinbouwer rechtstreeks verkoopt 
aan de consument en de producten 
rechtstreeks van de akker op zijn bord 
belanden.  Hieronder vindt u een lijst 
van de korte keten handelaars in onze 
gemeente.

Mochten er nog mensen zijn die hier-
voor in aanmerking komen geef een 
seintje aan de dienst Toerisme zodat 
we jullie kunnen opnemen in onze lijst. 
Dit kan via toerisme@hoeselt.be.
Verder zal er samen met Bilzen en 
Riemst samengewerkt worden om 
deze sector nog meer te promoten.  
Wordt vervolgd.

Korte keten handelaars: 

Brouwerij de Toetelèr - Kleistraat 54
info@toeteler.be - 0472 80 24 14                                                                                                               
•  Streekbieren

Reweghs bvba - Hanterstraat 20a 
reweghs.bvba@hotmail.com -  
0475 74 75 28
•  Aardbeien en meloenen type charen-

tais (ENKEL in het seizoen) 
•  Aardbeien (mei-september), meloen 

(half juli – half september)

Wijngaard de Ranker - Trulstraat 18
wijngaardderanker@gmail.com - 
Anna: 0499 28 08 57 – 
Kurt: 0474 67 56 96
•  Witte wijn
•  Ciders 
•  Fruitsap

Farm Made – Schalkhovenstraat 
46-86
Voorheen: Hoeveverkoop Vanvinc-
kenroye-Werelds 
liesbeth.werelds@gmail.com –  
0496 56 52 96
•  Aardappelen, ajuinen, aardbeien, 

appelen, peren. 
•  In de oogstperiodes ook erwten, 

bonen, wortelen. 
•  Vanaf 1 juli ook eigen hoevevlees 

(varkens en runds) alsook dagrecre-
atie en camping toerisme.  In de loop 
van juni lanceren we onze website.

De Fruithoeve - Hertstraat 48
an@fruithoeve.be – 0473 82 25 42
•  Eigen teelt: appels, peren, kersen, 

pruimen, verschillende sappen
•  Van collega’s: eieren, aardappelen, 

asperges, honing, aardbeien, bramen, 
frambozen, yoghurt.

Vindegoffin – Trulstraat 67- Jeroen 
Goffin en Hanne Roelen 
jeroengoffin89@hotmail.com – 
0499 15 27 76
•  Wijn en appelcider 
•  Appels en peren in seizoen
•  Kersen in seizoen

Hogelandshoeve - Sint-Annastraat 29
hanmclellan@gmail.com –  
0499 81 68 95
•  Confituur, chutney en bio tuinkruiden 

planten

Bivelen Strawberries - Bilzerstraat 27 
Bollen.koen84@telenet.be –  
0465 07 60 24
•  Aardbeien kersen en peren 

R.D.M. FRU - Emiel en Danny Ras-
kin - Romershovenstraat 37 -  
0476 21 81 31
•  Eigen teelt: aardbeien, kersen, ap-

pelen en peren

Korte keten, heerlijk lokaal!

De combinatie van wandelen in de buitenlucht en het bekij-
ken van kunst blijft een rustgevende bezigheid.  Vanaf sep-
tember kan je in Hoeselt een bijzonder werk van kunstenaar 
Frits Jeuris bewonderen. Een reuzenhoofd dat opdoemt in 
het golvende landschap en als het ware onze historische 
twee kruizen bewaakt!  De relatie tussen mens en natuur 
vormt de basis van dit nieuwe landmark, waarbij de kruizen 
een nieuw ‘hoofdstuk’ krijgen.  Het kunstwerk zal bovendien 
ook dienst doen als uitzichtpunt.  Een prachtige locatie die 
aanzet tot bezinning en frisse ideeën.  

Natuur & kunst

   13



HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

7/05/2021 Ingrid TIMMERMANS en Koen BRONE

21/05/2021 Jenny NOBEN en Karl JONCKHEERE

29/05/2021 Iryna KOSTYK en Johan LAMBREGS

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

26/03/2021 Guy NICOLAERS 12/09/1950

6/05/2021 Margaretha DRIESEN 27/08/1933

14/05/2021 Mathieu MARTENS 20/08/1940

18/05/2021 Charles BELLEN 26/02/1939

20/05/2021 Rosetta DE MEULEMEESTER 2/09/1931

25/05/2021 Nicolas FESTJENS 22/07/1932

30/05/2021 Joseph SIMONS 12/01/1934

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

Het Oost-Vlaamse Maarkedal, be-
kend van de Ronde van Vlaanderen, en 
Hoeselt gaan toeristisch samenwer-
ken. Tijdens corona merkten we dat 
ook de toeristische accommodaties 
zware klappen kregen. Om de sector 
opnieuw aan te zwengelen beslisten 
de gemeenten Maarkedal en Hoeselt 
om mekaar toeristisch te verster-
ken. Enerzijds gaat onze gemeente 
Maarkedal promoten als een soort 
van partnergemeente; anderzijds doet 
Maarkedal het omgekeerde. De klik 
met Maarkedal was er meteen. Bei-
den hebben een prachtige natuur en 
daar willen we nu op inspelen. Door 
samen te werken willen we ons toe-
risme nieuw leven inblazen. Dit gaan 
we vooral doen via sociale media. Hier 
kunnen we elkaars troeven en activi-
teiten in de kijker zetten. Het is de be-

doeling dat we in de toekomst elkaars 
projecten gaan promoten, zodat ook 
mensen van Maarkedal kunnen deel-
nemen aan onze activiteiten en hier 
een vakantie kunnen plannen. Half juli 
kan iedere geïnteresseerde Hoese-

laar een bonnenboekje bekomen met 
kortingen op een verblijf in Maarkedal 
of bij de deelnemende B&B’s en res-
taurants.  Opgelet: enkel indien je de 
bedoeling hebt om daar werkelijk een 
verblijf te boeken! 

Samenwerking tussen Hoeselt en het Oost-Vlaamse Maarkedal

Binnen ReActief werken 
we op een speelse en 
ontspannen manier aan 
de fysieke conditie.

ReActief is er voor ie-
dereen: jong en oud(er), 
gezond of met aan-
dachtspunten.

In het bijzonder doen we 
nu een oproep aan per-
sonen die COVID heb-
ben doorgemaakt en hier 
nog klachten aan over-
houden, zoals vermoeid-
heid, kortademigheid, 
spierpijn en vergeetach-
tigheid.

We weten al heel lang 
dat bewegen goed is voor 

het lichaam en algemeen 
welzijn, maar nu wijzen de 
eerste studies ook uit dat 
bewegen kan inspelen op 
verschillende systemen 
die te lijden hebben ge-
had van COVID.
Na een korte zomer-
stop schieten we terug 
in actie op 2 augustus: 

maandag en vrijdag van 
9.00 tot 10.00 uur aan 
de piste, woensdag van 
20.00 tot 21.00 uur 
in het zwembad. In-
schrijven is niet nood-
zakelijk maar contact 
opnemen mag altijd op  
reactief@hoeselt.be of 
0473 46 16 07.

Herstart ReActief op 2 augustusMaria Schoefs 
is eeuwelinge!
Maria Schoefs 
is 100 jaar! 
Maria is ge-
boren in Riks-
ingen op 13 
juli 1921 en 
trouwde in 
1944, tijdens 
de Eerste 
Wereldoorlog, 
met Jan Cuypers, alias Tis Gra. Tot 
haar 93ste woonde ze in de Dorps-
straat maar sinds januari 2015 ver-
blijft ze in het WZC Bormanshof 
waar ze met goede zorgen omringd 
wordt en de harten van het verzor-
gend personeel steelt.
Proficiat, Maria!
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Gemeentehuis Dorpsstraat 17 089 51 03 10

OCMW Europalaan 1 089 30 92 60

Dienst vrije tijd Europalaan 2 089 30 92 10

Recyclagepark Goosstraat 22 Maak uw afspraak bij voorkeur via onze reservatiewebsite op www.hoeselt.be.  
U kan ook telefonisch een datum en tijdstip laten vastleggen via het nummer 089 51 03 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

ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP WOENSDAG 21 JULI – NATIONALE FEESTDAG 

DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN WERKEN OP AFSPRAAK EN ACHTER GESLOTEN DEUREN. 
HET DIENSTENCENTRUM VAN HET OCMW IS GESLOTEN.

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

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

Zomeruurregeling in juli en augustus gesloten

Gemeentehuis Maandag 
Dinsdag t.e.m. vrijdag

13.00 tot 19.00 uur 
9.00 tot 12.00 uur

Vrijetijdsloket Gebruikelijke openingsuren
GC Ter Kommen Gebruikelijke openingsuren juli
Sporthal In juli uitzonderlijk geopend voor Hoeseltse sportclubs – reserveren verplicht via vrijetijd@hoeselt.be of 089 30 92 10 
Zwembad Gebruikelijke openingsuren juli
Jeugddienst Gebruikelijke openingsuren
Bibliotheek Gebruikelijke openingsuren Maandag 19 juli t.e.m. zaterdag 31 juli
Technische dienst Maandag t.e.m. vrijdag         6.40 tot 14.16 uur
Containerpark Gebruikelijke openingsuren
OCMW Gebruikelijke openingsuren

Woonloket Stebo Elke 2de en 4de woensdag van de maanden juli en augustus van 9.30 tot 11.30 uur.  
Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via ulla.mertens@stebo.be of 0489 41 91 32

Zomeruurregeling gemeentelijke diensten
Zoals elk jaar hanteren we in de zomermaanden (juli en augustus) aangepaste openingsuren (op afspraak)  

bij de gemeentelijke diensten:
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EINDELIJK 
WEER CULTUURBELEVING!

Als we weer mogen… dan hebben we voor u weer heel wat  
op het cultuurmenu staan. Een voorsmaakje:

vanaf 16 augustus  
MEER INFO EN TICKETS  

OP WWW.TERKOMMEN.BE

3730 SESSIES    EUROVIZIE   
ROB VLIEGEN (FLY)  KINDERFILMS  MARTINE PRENEN   

ALONG COMES MARY  ELS DE SCHEPPER 

MAMA’S JASJE  THEATER BLINDE VINK 
ELLEN SMETS THEATER JENS DENDONCKER 
RUDI VRANCKX   K. HARMONIE SINT-CECILIA 

POP ON THE ROCKS  GENE THOMAS 
I LOVE ROCK  HOESELTS TONEELGEZELSCHAP 

JAN JAAP VAN DER WAL  LECTRR 
HENK RIJCKAERT   AMÉLIE ALBRECHT  
VERTELTHEATER ‘TUSSEN HOOP EN TRANEN’  
WILLY SOMMERS  FLA FËTUTË SHOW


