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VOORWOORD

Werner RASKIN
Burgemeester
werner.raskin@hoeselt.be
Afspraak via gsm 0477 24 58 34

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 Hoeselaar,

Wat de zomer van de vrijheid moest worden is er toch niet 
helemaal uitgekomen. Grote festivals werden alsnog afge-
last en het aanhoudende slechte weer was vaak een pret-
bederver. Toch hoop ik dat u hebt kunnen genieten van wat 
verlof en gezelligheid in veilige omstandigheden. 

Als schepen van jeugd deed het me wel plezier te zien dat de 
Chirokampen van onze drie jeugdverenigingen vlot en veilig 
zijn verlopen en dat speelpleinwerking voor veel kinderpret 
zorgde dankzij de inzet van de jeugddienst en de vele en-
thousiaste animatoren.

Na het bouwverlof werden de werken aan de zaal te Hern 
weer opgestart. Ondertussen zijn pleisterwerken uitge-
voerd, kreeg de zaal een nieuw dak en werd er een nieuwe 
vloer voorzien. Momenteel worden afwerkingswerken zoals 
het plaatsen van plafonds, toog, keuken, enz. uitgevoerd. 
Het einde van de werken is stilaan in zicht. Ik kijk met jullie 
uit naar de ingebruikname van deze mooi vernieuwde zaal. 

Nu de meeste mensen twee maal gevaccineerd zijn en we 
terug fysiek kunnen samenkomen zullen we ook in samen-
werking met het centrale kerkbestuur en de kerkfabrieken 
het opmaken van het nieuwe kerkenbeleidsplan weer opne-
men. Het is de bedoeling om in de volgende weken enkele 
participatiemomenten te organiseren om samen met de 
betrokken deelgemeenten Schalkhoven, Hern en Werm na 

te denken over mogelijke toekom-
stige bestemmingen van de betref-
fende kerkgebouwen. Het blijft een 
gevoelig thema, dat besef ik maar al 
te goed, maar door samen te den-
ken aan de mogelijkheden voor de 
toekomst ben ik er zeker van dat 
hieruit positieve ontwikkelingen 
kunnen groeien die de gebouwen 
bestendigen op een duurzame ma-
nier en op een alternatieve manier 
iets moois bieden aan de maatschappij.

Mijn voorwoord wil ik afsluiten met een pluim voor de me-
dewerkers en vrijwilligers van het vaccinatiecentrum. Als 
inwoner en als vader kon ik vier keer meemaken hoe vlot 
de vaccinatiecampagne voor Hoeselt en Bilzen verliep. Dit 
welslagen is volledig te danken aan de inzet van een grote 
groep professionelen en vrijwilligers. Met veel respect zeg 
ik via deze weg een welgemeende dank-u-wel aan allen die 
bijgedragen hebben tot dit succes.

Tot ziens, ergens in Hoeselt!

Groeten,

Yves Croux
Schepen
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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

Er was een tijd waarin het eurovisiesongfestival echt iets 
betekende in Vlaanderen en Nederland. Families en vrien-
den waren samen aan de buis gekluisterd. Grote melodieën, 
grote orkesten met echte muzikanten en gepassioneerde 
zangtalenten lieten een poëtisch stukje van Europa zien. Die 
tijd is voorbij, of toch niet?

Nu is er EUROvizie, een intiem belevingsconcert vol pak-
kende songs uit de jaren 50,  60, 70, 80 en een klein beetje 
jaren 90, doorspekt met leuke anekdotes en kleurrijke fei-
ten.

Chelsy, Andrea Croonenberghs en Geena Lisa brengen de 
grootste klassiekers terug tot leven samen met een live band 
onder leiding van Peter Bauwens.

Tickets via www.terkommen.be: 
23 euro/20 euro reducties

EUROvizie
Chelsy, Andrea Croonenberghs en Geena Lisa
Vrijdag 1 oktober om 20.15 uur | GC Ter Kommen

Koop in september een plantje (€ 7) 
voor Kom op tegen Kanker! Dat kan 
bij een van de honderden enthousiaste 
plantjesteams van vrijwilligers tijdens 
het Plantjesweekend op 17, 18 en 19 
september. Je treft hen aan winkels, op 
markten, aan huis … Of shop je plantje 
online via de webshop tussen 30 au-
gustus en 19 september. Voor jezelf, 
voor een dierbare of voor een zorg-
verlener. De kleurrijke azalea’s worden 
milieuvriendelijk geteeld en je haalt 
een echt Vlaams streekproduct in huis. 
Met je aankoop draag je bij aan betere 
zorg voor mensen met kanker en hun 
naasten. 

  www.plantjesweekend.be

Elk plantje helpt een handje
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

K. Harmonie St. Cecilia organiseert  
ontbijtmandservice
Verwen jezelf of verras je buren, fa-
milie of vrienden op zondag 26 sep-
tember met een overheerlijke ont-
bijtmand!

Deze ontbijtservice, georganiseerd 
door de K. Harmonie St.-Cecilia Hoe-
selt, vervangt voor het tweede jaar 
op rij de jaarlijkse eetdag als gevolg 
van de huidige Corona-situatie.

Ze bieden zowel een uitgebreide 
standaard ontbijtmand als een luxe 
ontbijtmand met bubbels en lekkere 
verrassing aan:

-  standaard ontbijtmand (30 euro 
voor 2 personen of 18 euro voor 1 
persoon)

-  Luxe ontbijtmand (42 euro voor 2 
personen of 30 euro voor 1 per-
soon).

De ontbijtmanden kunnen afgehaald 
worden in GC Ter Kommen tussen 
7.00 en 11.00 uur of indien gewenst 
geleverd worden op een door jou op-
gegeven adres (binnen een straal van 
15km van GC Ter Kommen). Het is 
eveneens mogelijk om een persoon-

lijke boodschap toe te voegen aan de 
ontbijtmanden.

De aankopen voor de ontbijtmanden 
worden gedaan bij lokale handelaars. 
U steunt hierdoor dus zowel de har-
monie als de lokale ondernemers.

Inschrijvingen graag vóór 20 sep-
tember via het formulier op onze 
website: www.harmoniehoeselt.be/
tickets of via email naar 
tickets@harmoniehoeselt.be

Smakelijk!

Neos Hoeselt pakt uit met een boeiende 
namiddag op dinsdag 28 september 2021
Dit voor alle 50+’ers van Hoeselt, 
de deelgemeenten en daarbuiten 
die nog niet met Neos Hoeselt ver-
trouwd zijn.

Paul Achten komt die namiddag het 
een en ander uit de doekjes doen 
over “De sirkël van het lève”.

De bestuursleden staan klaar om jul-
lie te ontvangen met een hapje en 
een drankje en laten jullie ontdekken 
wat Neos Hoeselt zoal in petto heeft 
voor jullie.

Komt dus gerust langs, wij verheu-
gen ons erop om jullie te leren ken-
nen.

Men zegge het voort!

Waar:  GC Ter Kommen 
Europalaan 2

Start:  om 14.00 uur
Prijs :  5 euro pp (hapjes en 

1ste consumptie inbe-
grepen)

Inschrijving  verplicht door over-
schrijving van 5 euro pp 

op rekening  
Neos Hoeselt 

 BE59 0014 7433 4726 
uiterlijk 20 september 
2021

Contact  Josseline Merken 
mailadres: josseline.
merken@hotmail.com

 



Heb jij de feestinjectie van 200 euro al 
aangevraagd?
Sinds 1 juni en nog tot 1 december kunnen de erkende 
sociaal-culturele verenigingen én initiatiefnemers van 
straat- en buurtfeesten een feestinjectie tot 200 euro 
aanvragen bij de dienst Vrije Tijd.

We sommen kort de belangrijkste voorwaarden op:

• De activiteit vindt plaats tussen 1 juni en 31 december;

• Het gaat om een kleinschalige activiteit (ordegrootte 
50-75 personen) van een Hoeseltse sociaal-culturele 
vereniging die aangesloten is bij de Cultuurraad of om 
een straat- of buurtfeest;

• De activiteit is besloten (niet openbaar), maar gaat an-
derzijds wel uit van ‘openheid’, d.w.z. een ganse straat, 
buurt, of vereniging zonder iemand uit te sluiten (dus 
geen samenzijn van ‘enkele’ buren, geen vriendenreü-
nie, geen familie-of verjaardagsfeest, geen privéfeest-
jes voor de verenigingen of buurt,…)

• De activiteit gaat door op het grondgebied van de ge-
meente Hoeselt;

• Per organisatie en per initiatief is slechts één kandida-
tuur ontvankelijk;

• De maximumtoelage per initiatief bedraagt 200 euro;

• Wie eerst komt, eerst maalt en dit zolang er budget be-
schikbaar is (tot 10.000 euro);

Meer info vind je op het aanvraagformulier dat je kan be-
komen aan het vrijetijdsloket in Ter Kommen.

De Cultuurdienst en Cultuurraad hopen zo de Hoeseltse 
verenigingen de nodige steun te bieden om een vlotte 
heropstart van hun werking mogelijk te maken. We wen-
sen hen daarbij alvast alle succes toe en willen nog bena-
drukken dat het team van de vrijetijdsdiensten altijd voor 
hen paraat staat voor de nodige hulp en ondersteuning 
waar dat mogelijk is!

  Vrije tijd in Hoeselt 
Europalaan 2 
089 30 92 10 
vrijetijd@hoeselt.be
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In de jaren zeventig werd aan Ter Kommen een 
eerste looppiste aangelegd met een gravel top-
laag, die jaren later werd vervangen door een 
Finse piste met een onderlaag van boomschors. 
Ook werd de bestaande looppiste met een lus 
van 200m verlengd om in het totaal een halve 
kilometer aan loopplezier te kunnen aanbieden. 
De Finse piste had wel het nadeel dat de boom-
schors bij felle regenbuien weggleed. In corona 
tijden hebben de mensen ook de weg terug ge-
vonden naar de buitensporten, het fietsen, wan-
delen en lopen boomt. We vinden het steeds 
belangrijk dat iedereen op een comfortabele en 
veilige manier kan sporten in een up-to-date 
sportinfrastructuur. Vandaar een logische up-
grade van de bestaande loopinfrastructuur aan 
Ter Kommen.
 
Eind juni werd een nieuwe atletiekpiste geopend. 
Het werd een atletiekpiste van 300m. met een 
joggingslus van 200m., beiden met een volwaar-
dige kunststof toplaag. Verder werden er voor-
zieningen aangelegd voor ver- en hoogspringen, 
speerwerpen en kogelstoten. De groenaanplan-
ting en de heraanleg van een centrale toegang 
zullen binnenkort nog afgewerkt worden. 
“We hopen hiermee zowel de competitieve als de 
recreatieve lopers een correcte loopinfrastruc-
tuur aan te bieden.”, zegt schepen Johan Schoefs.

Nieuwe atletiekpiste

De avondwandeling ‘Teugële Pruve’ wordt verplaatst naar  
zaterdag 30 oktober 2021 (onder voorbehoud).
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ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2021 in Hoeselt

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE  
GELDENDE CORONAMAATEGELEN

Hoeseltse 
Geschiedkundige 
Studiegroep

Sint-Lambertuskerk Alt-Hoeselt
Hoeves in de Sint-Lambertusstraat

Tentoonstelling historische kaarten | Erik Vanhove
 

Elk uur gidsbeurten in de kerk en in Hof Ter Poorten
 

Toegang: gratis

Open
Monumenten

dag

Zondag 12 sept. 2021 10.00 - 18.00 uur

Woensdag 1 september
START MUZIEKACADEMIE 
PENTAGOON, AFD. HOESELT
13.00 u.   GC Ter Kommen

  hilde.voes@pentagoon.be

Zaterdag 4 september
START 1STE JAAR NOTENLEER 
MUZIEKACADEMIE 
PENTAGOON, AFD. HOESELT
11.00 u.   GC Ter Kommen

 tine.biesmans@pentagoon.be

Zaterdag 4 september
10 JAAR ALT KNALT INCL. DE 
FINALE VAN ‘DE TIEN’

 www.altknalt.be

Dinsdag 7 september
START AQUA-GYM 50+
17.15 u.    zwembad Ter Kommen

 Vrijetijdsloket  089 30 92 10

Dinsdagen 7 en 21 september
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen

 089 30 92 60

Donderdag 9 september
START AQUA-GYM 50+
17.15 u.    zwembad Ter Kommen

  Vrijetijdsloket  089 30 92 10

Donderdagen 9, 16, 23 en 30 
september
RESTAURANTDAG 
50-PLUSSERS ALT-HOESELT
12.00 u.   PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 10 september
FUIF CHIROJONGENS HERN
21.00 u.  GC Ter Kommen

 Olivier Peters  0478 65 40 28

Zondag 12 september
OPEN MONUMENTENDAG 
ALT-HOESELT
10.00 u. – 18.00 u. St. Lambertuskerk 
en –straat (hoeves)

  www.hoeseltvrugger.be

Dinsdag 21 september
START NIEUWE 
INITIATIEREEKS TAI CHI
18.30 u.  Zaal GC Ter Kommen

 DC OCMW 089 30 92 60

Zondag 26 september
AFHALEN 
ONTBIJTPAKKETTEN KON. 
HARMONIE ST. CECILIA 
7.00 u. tot 11.00 u.   GC Ter Kommen

 www.harmoniehoeselt.be 

Dinsdag 28 september
NEOS – DE SIRKËL VAN HET 
LÈVE
14.00 u.    GC Ter Kommen

 josseline.merken@hotmail.com

Woensdag 29 september
START HOCKEY IN ZUID-
LIMBURG
14.00 u. voor 5 - 8 jaar
15.00 u. vanaf 9 jaar  
Sportoase-Eburons Dome

  Inschrijven via vrijetijdsloket 089 30 92 10 

Woensdag 29 september
INFOAVOND 
‘GROEIEN IN TALENT’ – 
OPVOEDINGSWINKEL
20.00 u.   Zaal Concordia, Zoemerik 2 
in Bilzen

 huisvanhetkind@bilzen.be

Vrijdag 1 oktober
EUROVIZIE – CHELSY, 
ANDREA CROONENBERGHS 
EN GEENA LISA
20.15 u.   GC Ter Kommen

 Vrijetijdsloket 089 30 92 10
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De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep heeft opnieuw 
een keuze gemaakt en wordt hierbij geadviseerd door de 
IOED Oost-Haspengouw en Voeren en bijgestaan door - 
de cultuurdienst.
De keuze valt dit jaar op Alt-Hoeselt, waar een divers aanbod 
van bezienswaardigheden wordt opengesteld. Dit gebeurt op 
zondag 12 september tussen 10.00 en 18.00 uur.

Sint-Lambertuskerk
Vooreerst wordt de Sint-Lambertuskerk in de kijker gezet. 
Na een grondige restauratie, die werd afgerond in 2019,  is 
Open Monumentendag de ideale gelegenheid om deze pa-
rochiekerk in volle glans voor te stellen.
Enkele mensen van de Hoeseltse Geschiedkundige Studie-
groep vertellen over de bouwgeschiedenis van de kerk en 
tonen enkele van haar merkwaardige kerkschatten.
Zij ontvangen u tussen 10u00 en 18u00 en zullen op gere-
gelde tijdstippen uitleg geven.

De grote hoeves van Alt-Hoeselt
In het dorpscentrum van Alt-Hoeselt zijn een aantal merk-
waardige hoeves gelegen en er werd het idee geopperd om 
een parcours te organiseren tussen de hoeve waar de “Vrije 
Valk” is gelegen en het Hof Ter Poorten.

In enkele van deze hoeves kan men een kijkje nemen, want 
op die enkele honderden meter vind men die hoeves, die 
nu een andere bestemming hebben gekregen: een bedrijf, 
een restaurant, een bed and breakfast, een oude school, een  
woning, …

Open Monumentendag 
op zondag 12 september

Dit jaar is Open Monumentendag Vlaanderen aan zijn 33ste 
editie toe. 
Deze manifestatie, het grootste culturele ééndagsevenement 
in Vlaanderen, is nog steeds het bewijs dat bekend en minder 
bekend onroerend erfgoed blijft boeien. 



Hof Ter Poorten
Uiteindelijk komen we in Hof Ter Poor-
ten, de voormalige pachthoeve van de 
Commanderij Alden Biesen, met zijn 
monumentale tiendenschuur.

Hof Ter Poorten was ook in 1989 het 
gebouw dat aan de beurt kwam bij de 
eerste editie van Erfgoeddag. Ook nu 
zorgt de Hoeseltse Geschiedkundige 
Studiegroep voor de uitleg.

Tentoonstelling historische kaarten 
Erik Vanhove, inwoner van Alt-
Hoeselt, heeft een indrukwekkende 
verzameling van historische kaarten 
aangelegd, waarmee hij geregeld the-
matentoonstellingen opzet.
Wij hebben hem bereid gevonden ook in 
Hoeselt een aantal kaarten uit zijn col-
lectie te selecteren op deze Open Mo-

numentendag. Hij stelt tentoon in een 
lokaal op het gelijkvloers van de monu-
mentale hoeve. Hij geeft eerst een inlei-
ding op de oude cartografie en vertoont 
er ook de 24 kaarten van Fricx, opgesteld 
in één grote kaartenwand. In een derde 
deel geeft hij een overzicht van de be-
stuurlijke indeling van ons land sinds de 
vorming van de Bourgondische Lage 

Landen tot aan de Franse Revolutie.

Zet deze dag en plaats alvast op je ka-
lender: Openmonumentendag in Alt-
Hoeselt 12 september van 10.00 tot 
18.00 uur.

  www.openmonumenten.be  
www.ioedoost.be 
www.hoeseltvrugger.be 



De eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg 
(ZOLim) lanceert begin september 
buurtnetwerk Hoplr voor al haar in-
woners.  Zo willen de lokale besturen 
van Bilzen, Tongeren, Riemst, Hoeselt 
en Voeren hun buurtbewoners op een 
laagdrempelige manier met elkaar ver-
binden. 
Mede dankzij een sterker buurtgevoel 
wil de eerstelijnszone de strijd aangaan 
tegen vereenzaming in de nasleep van 
corona. 

Alle Hoeselaren mogen dus binnenkort 
een uitnodiging ontvangen in de brie-
venbus en krijgen de mogelijkheid om 
via de website en app van Hoplr beroep 
te doen op het digitaal buurtnetwerk-

platform. In de uitnodiging vind je de 
nodige instructies en een buurtcode. 

De hoop is niet alleen dat inwoners zich 
meer betrokken voelen bij hun buurt, 
maar ook dat kwetsbare personen be-
ter ondersteund zullen worden door 
hun buren. Om hulp te vragen bijvoor-
beeld of gewoon voor een babbel. 

Burgers zullen via Hoplr makkelijker 
toegang krijgen tot hun buurt: wie er 
woont, wat er leeft, wat er te doen is, 
waar iedereen goed in is, welke orga-
nisaties/verenigingen er actief zijn enz. 
De verbinding in buurten gebeurt in de 
eerste plaats online maar veel van de 
contacten zullen waarschijnlijk in een 

fysieke ontmoeting uitmonden. Uiter-
aard heeft zo’n netwerk pas zin als er 
genoeg leden zijn. 

In andere buurten in Limburg is Hoplr 
alvast een succes. Maar waarom zou je 
aansluiten? 

- Positiviteit staat centraal: Hoplr is 
geen Facebook, is gratis en recla-
mevrij. Problemen mogen bespro-
ken worden maar hou het vriende-
lijk, beschaafd en positief.

- Toegang tot sociaal kapitaal: Je 
krijgt toegang tot middelen in de 
buurt zoals materiaal, kennis, tijd, 
vrijwilligers en infrastructuur.

- Blijf in contact met je buren: Het co-
ronavirus en de langdurende maat-
regelen zorgen voor minder soci-
aal contact en meer thuisisolatie. 
Samen dragen we zorg voor onze 
buurt! 

Heb je interesse? Wij organiseren nog 
een infosessie over Hoplr eind sep-
tember, begin oktober. 
Als je de uitnodigingsbrief ontvangt en 
vragen of hulp nodig hebt, neem dan 
zeker contact op met het OCMW-
Dienstencentrum, Europalaan 1 te 
3730 Hoeselt: tel. 089 30 92 63  

  Buurtnetwerk hoplr 
info@hoplr.be

Lancering  
Buurtnetwerk Hoplr – Hoeselt 
Buurtplatform moet samenhorigheidsgevoel versterken en vereenzaming voorkomen! 
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De dorpsrestaurants in Hoeselt staan voor gezond, goedkoop en 
vooral in goed gezelschap een lekkere maaltijd nuttigen. 
Het waren die vaste bijeenkomsten met andere dorpsgenoten 
waar velen van ons naar uitkeken. Niet alleen moeten eten, een 
babbeltje slaan, samen lachen, … enfin de dag was wat gebro-
ken voor veel bezoekers. 
Helaas werd die wekelijkse of maandelijkse ontmoe-
ting en dat gevoel van samenhorigheid serieus verstoord 
door de uitbraak van het coronavirus in maart 2020.                                                                                                                            
Ook voor de vrijwilligers viel een zinvolle vrijetijdsbesteding in-
eens weg. Van een aantal trouwe bezoekers moesten we helaas 
ook afscheid nemen. 
Na een lange onderbreking willen de Dorpsrestaurants van 
Hoeselt-centrum en Alt-Hoeselt begin september hun wer-
king terug opstarten.
Om dit ‘corona proof’ te organiseren, passen we de horeca 
richtlijnen toe.

Vooraf inschrijven is vereist, met maximum 8 personen aan 
tafel met voldoende afstand tussen de tafels, er is aandacht 
voor de handhygiëne en de mondmaskerplicht geldt nog 
steeds. Met betrekking tot een gezonde luchtkwaliteit is een 
CO2 meter voorzien in de betreffende zalen.
Onze vrijwilligers kijken er naar uit om iedereen opnieuw te 
verwelkomen; zij zorgen als voorheen voor een vlotte en veilige 
bediening aan tafel.  

Heropstart Dorpsrestaurant Hoeselt-centrum, grote zaal 
GC Ter Kommen (Europalaan 2) 
Organisatie: OCMW Hoeselt i.s.m. Resto Kieleberg Bilzen                                                                                                                                           

Dinsdag 7 september en dinsdag 21 september,  
telkens om 12.00 uur

Dinsdag 7/9: Preisoep - Goulash en frieten                                                                                                     
Dinsdag 21/9:  Bonensoep - Varkenshaasje met 

Jachtsaus, gestoofd witloof en wedges

Deelname: 7 euro (soep/hoofdgerecht en dessert)
Inschrijven via OCMW Hoeselt: 089 30 92 60 

Heropstart Restaurantdagen 50-plussers 
Alt-Hoeselt, lokaal Altenaar (Smisstraat zn)                                                                
i.s.m. De Zwaan Diepenbeek

Donderdagen 9/9, 16/9, 23/9 en 30/9/2021,  
telkens om 12.00 uur

Donderdag 9/9:  Minestronesoep - Gebraad met 
champignons en aardappelgratin  

Donderdag 16/9:  Bonensoep - Vogelnestje in zoetzure 
saus, sla en puree                  

Donderdag 23/9:  Groentesoep – Braadworst met bonen 
en aardappelen                  

Donderdag 30/9:  Tomatensoep – Goulash met appel-
moes en frieten 

Deelname: 7 euro (soep/hoofdgerecht en dessert)
Inschrijven via Ludo Hex: 0477 35 17 45

Opnieuw veilig samen aan tafel 
in de Dorpsrestaurants in Hoeselt                                            
Voorzichtige heropstart in september! 

Lancering  
Buurtnetwerk Hoplr – Hoeselt 

AQUA-GYM voor 50-plussers
De lessen aqua- gym 50-plus starten 
opnieuw dinsdag 7 en donderdag 9 
september, telkens van 17.15 tot 18.00 
uur in het gemeentelijk zwembad.                                                                   
Dit volgens de huidige Corona maatre-
gelen in het zwembad.

Deze reeks Aqua-gym is op maat van 
onze senioren en dus enkel bedoeld 
voor 50-plussers!   Je hoeft niet te kun-
nen zwemmen om deel te nemen aan de 
cursus aqua-gym.                                  

Onder begeleiding van badmeester 
Anita, doet u diverse turnoefeningen op 
muziek in het water en dit in een gezellig 
groepsverband! 

Om praktische redenen vragen we onze 
deelnemers  zich vooraf te registreren 
via het OCMW: 089 30 92 60  of via  
het Vrijetijdsloket: 089 30 92 10

Seniorentarief = 2 euro per les of beur-
tenkaart (cash betaling mogelijk)
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In de vorige editie van Hoeselt Mag Gezien kondigden we de samenwer-
king aan tussen de gemeente Hoeselt en de gemeente Maarkedal in 
de Vlaamse Ardennen. 
Voor de inwoners van Hoeselt is er een exclusief  bonnenboekje ge-
maakt met tal van kortingen in de Maarkedalse restaurants, cafés en 
logies!  

Plan je dus een vakantie of uitstap naar Maarkedal (en deelgemeenten), 
kom dan langs op onze dienst vrije tijd en ontvang dit boekje met 15 euro 
kortingsbonnen. 

Veel plezier!

De digitale atlas bevat de ligging van alle gerangschikte on-
bevaarbare waterlopen en de publieke grachten in Vlaande-
ren en vervangt de oude, analoge atlassen.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan u 
het ontwerp van de digitale atlas inkijken op www.integraal-
waterbeleid.be. 

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkom-
stig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografi-
sche Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen 
of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbe-
heerders hebben grote inspanningen gedaan om die infor-
matie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijk komt de informatie in het ontwerp van de 
digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het 

terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht 
plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. 
Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar 
onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte 
van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet over-
eenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan hoort de 
Vlaamse overheid dat graag. Op die manier kan de kwaliteit 
van de atlas verbeterd worden.

Alle informatie is te raadplegen op 
www.integraalwaterbeleid.be.

Opmerkingen kan u indienen via dezelfde website of schrif-
telijk bij het college van burgemeester en schepenen, 
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt.

Openbaar onderzoek ‘ontwerp digitale atlas’

Samenwerking Gemeente Hoeselt en Maarkedal
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Nog voordat de overstromingszone op 
de Winterbeek in Romershoven offi-
cieel ingehuldigd kon worden, heeft ze 
haar nut al bewezen. Bij hevige regenval 
treedt de Winterbeek uit haar oevers en 
dat bezorgde de buurtbewoners in het 
verleden geregeld natte voeten en kop-
zorgen. Daarom legde het provinciebe-
stuur er de voorbije maanden een over-
stromingszone aan. Juist op tijd, want 
zelfs bij de extreme buien van eind juni 
bleven de Romershovenaren gespaard 
van wateroverlast.

“Met een buffercapaciteit van zo’n 40 
miljoen liter water kreeg Romersho-
ven in Hoeselt een zeer grote over-
stromingszone van de provincie. Sinds 
enkele weken zijn de werken afgerond. 
Juist op tijd, blijkt nu. Bij de hevige regen 
van enkele weken geleden werd meteen 
de volledige buffercapaciteit benut. De 
inwoners van Romershoven en zelfs de-
len van Beverst (Bilzen) bleven daardoor 
gespaard van wateroverlast”, legt gede-
puteerde van Water, Bert Lambrechts, 
uit. De provincie kocht de nodige gron-
den aan voor 225.000 euro. De aanleg 
van de overstromginszone kostte zo’n 
170.000 euro. Aquafin en Fluvius droe-
gen bij in de kosten in het kader van uit-
gevoerde rioleringswerken.

Ook Werner Raskin, burgemeester van 
Hoeselt, is zeer dankbaar voor de nieu we 
overstromingszone.

“Als kleine jongen stond ik in mijn deel-
gemeente Romershoven en omgeving 
steeds in de modder. Deze nieuwe over-
stromingszone heeft ons veel waterel-
lende bespaard. Een paar weken gele-
den, bij de hevig ste regenstortbuien ooit, 
hadden we alleen nog water op straat. 
Het was indrukwekkend om te zien hoe-
veel water dit provinciale wachtbekken 
kon opvangen. Ondanks de reeds drie 
andere goedwerkende wachtbekkens, 
waren er dan zeker tientallen kelders en 
woningen ondergelopen in Romersho-
ven en het Paneel. Binnenkort komen 
we terug samen om te bekijken wat nog 
beter kan i.s.m. alle overheden.”

15 overstromingszones
In totaal beheert het provinciebestuur 
15 gecontroleerde overstromingszones. 
“Door de schuiven van de wachtbekkens 
open of dicht te draaien kunnen we het 
water ophouden of gecontroleerd laten 
weglopen. Onze provinciale toezichters 
van de waterlopen en wachtbekkens zijn 
de afgelopen dagen druk in de weer ge-
weest om deze wachtbekkens te behe-
ren. Ik wil hen dan ook bedanken voor de 
inspanningen die zij geleverd hebben om 
de wateroverlast in onze provincie zoveel 
mogelijk te beperken”, vertelt gedepu-
teerde Bert Lambrechts.

Blijven investeren in water
De provincie blijft als grootste water-
beheerder van Limburg verder strijden 

tegen droogte en overstromingen. De 
risico’s daarop nemen immers toe door 
de toenemende verharding in de open 
ruimte. Daarnaast zorgt de extremere 
neerslag als gevolg van de klimaatver-
andering ook voor een verhoogd over-
stromingsrisico. “Het provinciebestuur 
investeert elke dag in diverse maatre-
gelen om wateroverlast en de gevolgen 
van droogte te beperken. De strijd te-
gen droogte en wateroverlast gaat im-
mers hand in hand. Sinds kort heeft het 
provinciebestuur ook een Limburgse 
droogtecoördinator in dienst”, sluit ge-
deputeerde Lambrechts af.

Splinternieuwe overstromingszone in Hoeselt 
bewees meteen haar nut
Provinciale overstromingszones beperken wateroverlast
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Stefanie Martens ben je mis-
schien al tegengekomen aan de 
balie van de bibliotheek. Zij was 
reeds enkele jaren werkzaam 
als bibliotheekmedewerker en 
is onlangs kunnen doorgroeien 
naar een tewerkstelling van on-
bepaalde duur.  
 

Ook Patrick Dedry is voor de 
meesten al langer een bekend 
gezicht op het recyclagepark. 
Hij is nu na een tijdelijke tewerk-
stelling door het college van 
burgemeester en schepenen 
aangesteld in een arbeidsover-
eenkomst van onbepaalde duur. 

Twee nieuwe medewerkers

Deze zomer opende Slank Concept een 
spiksplinternieuwe locatie te Hoeselt.
Buiten de verschillende vestigingen 
in Limburg (Wellen/Hasselt/Tonge-
ren) kan je hen nu ook vinden onze 
gemeente. Met hun 2 praktijkruimtes 
begeleiden en coachen ze hun klanten 
naar een ‘Healthy way of life’. Gezonde 
keuzes leren maken en samen werken 
naar jouw doel, dat is hun passie! 
Ook het magazijn en de webshop zijn 
hier te vinden en daarbovenop een 
ruimte waar er externe workshops ge-
geven worden over alles wat met ge-
zondheid te maken heeft. 

Zowel gezonde gerechten, tussendoor-
tjes, kleur en stijladvies als een gezonde 
geest in een gezond lichaam,.... alles 
komt aan bod.

Neem zeker een kijkje op  
www.slankconcept.be voor onze web-
shop/workshops en meerdere tools. 

Ann Zegers,  
Zaakvoerster

Voedingsdeskundige- 
Coaching-Workshops-Webshop

Bilzersteenweg 19 c

Pas Geopend: Slank Concept
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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

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.

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

12/06/2021 Caroline LENAERTS en Kristof WAGEMANS

19/06/2021 Anne GELADÉ en Stef SEMEY

25/06/2021 Jana DONNÉ en Raphael JEHAES

3/07/2021 Cindy DEBOES en Johan DUELEN

3/07/2021 Sophie CAMPFORTS en Tom VANSPAUWEN

31/07/2021 Katrien FESTJENS en Jurgen GIELEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/06/2021 Diane BORTELS 22/02/1954

3/06/2021 Brigitta NIJS 22/03/1959

5/06/2021 Rosalia NANU 24/01/1934

8/06/2021 Ylianne BERTRANGS 17/01/1942

12/06/2021 Dirk VANHEUSDEN 17/04/1960

16/06/2021 Detlef LINDE 24/10/1948

17/06/2021 Petrus THIJSEN 5/03/1936

23/06/2021 Libert SOUVERIJNS 18/05/1944

24/06/2021 Pierre REWEGHS 20/01/1939

25/06/2021 Marie WAGEMANS 4/12/1928

27/06/2021 Joseph VANDECAETSBEEK 9/11/1931

30/06/2021 Nelly MERKEN 13/12/1945

2/07/2021 Joanna SWENNEN 3/09/1929

3/07/2021 Luk LOYENS 18/05/1964

8/07/2021 Joseph HUSKENS 23/01/1951

13/07/2021 Maria SCHOEFS 13/07/1921

23/07/2021 Pierre SOMERS 22/09/1941

24/07/2021 Josée VANDEVENNE 21/03/1927

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING
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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:

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 SVEN PICHAL 
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

TICKETS NU BESCHIKBAAR


