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WELKE TOEKOMST IS ER VOOR  
ONZE KERKGEBOUWEN?
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MAG GEZIEN



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

De start van het nieuwe schooljaar ging dit jaar gepaard met 
grote versoepelingen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat 
dit het definitieve startschot was om terug te kunnen keren 
naar het oude normaal. Aan onze inwoners zal het alleszins 
niet gelegen hebben. De zeer hoge vaccinatiegraad in onze 
gemeente geeft het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
Hoeselaar nog maar eens overduidelijk aan. #trotsophoeselt

Een ander startschot dat gegeven werd is het bekrachti-
gen van het fusieverhaal met onze buren van Bilzen door 
de ondertekening van de principiële goedkeuring. Het was 
in deze kwestie vooral zeer belangrijk om tijdig rond de tafel 
te gaan zitten. Hierdoor creëren we de nodige onderhande-
lingsruimte én wordt het mogelijk gemaakt om op de meest 
aangename manier naar elkaar toe te groeien. 

Uiteraard blijven alle andere projecten ook verder lopen. De 
hervormingen binnen de vrijetijdsdienst vallen stilaan in hun 
plooi. Ik durf te stellen dat we hier binnen het jaar in de 
laatste fase zullen zitten, en ben oprecht blij met de inspan-
ningen die iedereen tot hiertoe reeds voor leverde. Het ver-
nieuwen van de foyer in Ter Kommen zal het eenheidsgevoel 
alleen nog maar versterken. Na het zien van het vooront-
werp zijn we daar nog meer van overtuigd. Tegen volgende 
zomer zullen deze verbouwingswerken van start gaan. Ik kijk 
vol ongeduld uit naar het eindresultaat.

Naast de nieuwe tribunes die we voorzagen wordt in de loop 
van oktober ook het nieuwe scorebord voor de sporthal ge-

leverd. Je ploeg voorstellen en nog 
veel meer zal allemaal kunnen op 
dit multifunctionele bord. Ook bui-
ten zaten we niet stil. Binnen en-
kele weken zal de uitbreiding van de 
piste af zijn en kan je in totaal 500 
meter joggen op een hoogstaande 
kwalitatieve ondergrond. Dat be-
looft als je ziet hoe de atletiekpiste 
nu al in de smaak valt.

Het was ook heel aangenaam zelf te kunnen ondervinden 
hoe succesvol onze ‘Open Monumentendag’ weer was. 
Dit is voor ons de ultieme bevestiging dat mensen erfgoed 
waarderen en dat het belangrijk is om ons erfgoed te koes-
teren. Het motiveert ons bovendien om op de ingeslagen 
weg verder te gaan. Nogmaals van harte dankjewel aan ie-
dereen die hieraan meewerkte!

Ten slotte stemt het me uitermate vrolijk dat ik terug kan 
afsluiten zoals voor de pandemie.
Tot ziens op de één of andere gelegenheid.

Vriendelijke groeten,

Johan Schoefs

Schepen van sport, cultuur, toerisme,  
bibliotheek, communicatie & erfgoed.
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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

Het digitaal 
buurtplatform 
Hoplr is gelanceerd 
in Hoeselt!

Begin september kregen alle Hoe-
selaren een uitnodiging in de brie-
venbus om gratis aan te sluiten bij 
het online buurtplatform Hoplr.
Via het platform kunnen inwoners 
van bepaalde woonwijken zich ver-
enigen en acties delen. Op die ma-
nier leer je je buren beter kennen, 
kan je spullen uitwisselen, hulp vra-
gen bij een klusje of op de hoogte 
blijven van activiteiten.

Het platform bestaat uit een over-
zicht met berichten, een chatfunc-
tie, een kalender met buurtactivitei-
ten en een lijst van al geregistreerde 
buren.

Misschien heb je je al geregistreerd 
en maakte je reeds kennis met de 
voordelen van dit buurtnetwerk? Of 
je ontving de brief maar je blijft met 
heel wat vragen of opmerkingen zit-
ten?           
                                             
Dan nodigen we je graag uit voor 
een infosessie op: 
woensdag 6 oktober om 19.00 uur 
in de Ensor zaal van het OCMW 
(Europalaan 1)

Joris Gallens, community manager 
van Hoplr, komt graag naar Hoeselt 
om het project verder toe te lichten.

Om praktische redenen vragen we je 
vooraf in te schrijven via het OCMW 
van Hoeselt: 
089 30 92 60
Welkom dus op 6 oktober! 

Elk jaar opnieuw brengt 
de winter vervelend ge-
zelschap met zich mee: 
griep. Gemiddeld wordt 
één op de tien mensen 
ermee besmet. Meestal 
genezen ze vanzelf na 
enkele dagen, maar bij 
sommigen kan griep ern-
stige gevolgen hebben. 
Elk jaar sterven ook hon-
derden mensen aan de 
gevolgen van de ziekte.

Vaccinatie is de beste 
manier om je tegen griep 
en vooral de gevolgen 
ervan te beschermen. 
Ben je gevaccineerd, dan 
is de kans dat je griep 

krijgt veel kleiner. Krijg je 
toch griep, dan word je 
met een vaccinatie min-
der ziek en is de kans op 
complicaties zoals een 
longontsteking veel klei-
ner.

Griepvaccinatie:  
extra belangrijk in  
coronatijden
Nu het coronavirus nog 
altijd circuleert, is griep-
vaccinatie - en voor 
sommigen pneumokok-
kenvaccinatie - meer 
dan ooit belangrijk.
Dankzij vaccinatie is er 
minder kans dat je naar 
de huisarts moet of in 
het ziekenhuis belandt 
met complicaties door 
griep. Laat je dus vacci-
neren, zo help je jezelf én 
de zorgverleners. 

 Meer informatie: raadpleeg  
je huisarts of neem een kijkje 
op  www.griepvaccinatie.be

Griepvaccinatie: Laat griep deze  
winter in de kou staan

In opdracht van onze gemeente en in 
overleg met het Regionaal Landschap 
Limburg, liet de dienst toerisme een 
plankenpad aanleggen op de moeilijkst 
begaanbare plaatsen van de Kluize-
naarstocht, meer bepaald op het wan-

delpad richting Steenbroek.  Verder 
werd het pad, voor- en na het plan-
kenpad, voorzien van een leuning met 
kastanje palen en hazelaar staken.  Zo 
kan je bij hevige regenval, wanneer het 
pad modderig wordt, je toch vasthou-
den aan deze natuurlijke leuning.  Beide 
werken werden uitgevoerd door het 
landschapsteam van De Winning.

Plankenpad op de Kluizenaarstocht
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Evenementenloket verhuist naar Ter Kommen
Wie een evenement organiseert in 
Hoeselt, heeft hier mogelijks een 
vergunning voor nodig. Hiervoor kan 
je terecht aan het evenementen-
loket dat sinds 1 september 2021 
ondergebracht is aan het vrijetijds-
loket in Ter Kommen (dus NIET meer 
in het gemeentehuis!).

Via het evenementenformulier dat 
je op de gemeentelijke website kan 
vinden, kan je onder andere volgende 
zaken aanvragen:
• Goedkeuring voor inzetten van een 

erkende bewakingsfirma;
• Vergunning voor het organiseren 

van een tocht of rondgang op de 
openbare weg;

• Vergunningen voor tijdelijke regle-
menten op het verkeer (parkeer-
verbod, straat afsluiten, inname 
openbaar domein, parkeer- of stil-
staanverbod,…)

• Vergunning voor het afspelen van 
elektronisch versterkte muziek;

• Gebruik van ontvang- en zendtoe-
stellen in openlucht

• Vergunning voor het gebruik van 
voertuigen met luidsprekers;

• Vergunning voor het bedekken van 
het gelaat (vb: carnaval);

• Vergunning voor het afsteken van 

vuurwerk;
• Vergunning voor een kampvuur of 

folkloristisch feestvuur;
• Vergunning voor terrassen en kra-

men op openbaar domein;
• Vergunning voor het plaatsen van 

publiciteitsborden langs de open-
bare weg;

• Vergunning voor het schenken van 
sterke drank en/of cocktails;

• Vergunning voor kienspel;
• Aanvraag voor het doven van de 

straatverlichting;
• Aanvraag van materialen van de 

uitleendienst; 
• …

Gratis vrijetijdsgids voor elke Hoeselaar
Hoeselt heeft een rijk verenigingsle-
ven én een zeer gevarieerd en uitge-
breid vrijetijdsaanbod. Door de coron-
aperikelen hebben we echter veel van 
dit moois moeten missen en is het niet 
altijd even simpel om de draad weer 
op te pikken. Ter ondersteuning van 
het verenigingsleven en om de burger 
wegwijs te maken in het vrijetijdsaan-
bod in onze gemeente, werd er een 
vrijetijdsgids samengesteld.
Hierin krijg je naast een mooi overzicht 

van de erkende Hoeseltse verenigin-
gen en clubs ook een zicht op het ge-
meentelijke vrijetijdsaanbod en heel 
wat nuttige informatie voor verenigin-
gen en organisatoren van activiteiten 
of evenementen zelf.

De gids zal bij elke Hoeselaar in de 
brievenbus vallen en is ook te verkrij-
gen aan het vrijetijdsloket en bij de 
verenigingen en clubs met een publiek 
toegankelijk lokaal. Ben je nieuw in 

Hoeselt? Dan kan deze gids zeker en 
vast een meerwaarde voor jou zijn!

De terugkeer van de ‘Bivelenlievenheer’ 

Bijna anderhalf jaar geleden kondigden 
we in dit magazine de terugkeer van 
de Bivelenlievenheer aan. Door corona 
heeft deze gebeurtenis echter even op 
zich moeten laten wachten.

Enkele decennia geleden deed er in 
Hoeselt het verhaal de ronde dat het 
Christusbeeldje van het veldkruis aan 
de Leeuwerikstraat, beter gekend als 
de ‘Bivelenlievenheer’ of ‘Zwatte Lie-
venheer’ was verdwenen. Welk on-
verlaat had het aangedurfd om het 
aloude crucifix op die manier geweld 
aan te doen en waar was het geble-
ven?

Kom op zondag 17 oktober naar de 
Sint-Stefanuskerk en wees getuige 
van de terugkomst van een verloren 

gewaand erfgoedstuk.

Na de eucharistieviering van 09.30 uur 
zal tijdens een academisch moment 
het ‘duistere’ verhaal over het Brand-
briefkruis worden onthuld en krijgt 
het 18de eeuwse Christusbeeld een 
herbestemming in de kerk.

De organisatie is in handen van de 
Hoeseltse Geschiedkundige Studie-
groep, het Lambrecht Lambrechts-
genootschap en de kerkfabriek Sint-
Stefanus.

Vrijetijdsgids
seizoen 2021-2022



Lokaal talent op een unieke wijze een 
podium bieden in onze eigen gemeente. 
Dat is kort gezegd het concept van de 
3730-sessies waarmee de cultuur-
dienst en R.E.K. vof de komende weken 
mee uitpakken.

We starten dit najaar met 3 sessies, tel-
kens in een andere stijl: ‘classic’, ‘retro’ 
en ‘urban’. Daarbij maken we telkens 
combinaties van verschillende kunst-
vormen (muziek, beeld, woord, foto-
grafie,…) én bovendien presenteren we 
je dit telkens in een uniek decor. 

Op zaterdag 9 oktober starten we met 
de ‘classic edition’ in de Sint-Brixius-
kerk in Schalkhoven. Karlijn Noten 
(sopraan), Bérénice Awouters (viool), 
Wim Somers (klarinet) en Stef Noten 
(marimba) zullen er in een bijzondere 
setting concerteren. Ze worden bege-
leid door Marc Caluwaerts aan de pi-
ano. De jonge Fien Buysse zal tijdens 
het concert een kunstwerk creëren op 

tablet dat live geprojecteerd wordt. De 
nog jongere Charles Van Aken presen-
teert het geheel.

Voormalige Brouwerij De Es vormt het 
decor voor de ‘retro edition’ die door-
gaat op vrijdag 15 oktober. In een ‘Café 
Chantant-stijl’ brengen 3 Hoeseltse 
zangeressen (Femke Coenegrachts, 
Michelle Nivelle en Stéphanie Onclin) 
een repertoire van oude en heden-
daagse popsongs begeleid door Jesse 
Vandecaetsbeek op piano. Berit Clerx 
is de presentatrice van dienst. Tijdens 
het concert wordt oud Hoeselts film-
materiaal geprojecteerd. Guy Van Aken 
is barman en bedient u op uw wenken.

Tenslotte trekken we op vrijdag 19 no-
vember naar dancing Karrewiel in Hoe-
selt centrum voor het urban/electro 
gedeelte van de sessies. Drik Vanmans-
hoven (trombone) maakt elektronische 
bewerkingen van klassieke werken in 
wisselwerking met Jesse Vandecaets-

beek die eigen werk brengt op toetsen 
en vocals. Tussendoor kan je luisteren 
naar gedichten. Graffiti-kunstenaar 
Flipka zorgt voor het beeldende aspect.

Zeg nu zelf: een mash-up van zang, ma-
rimba, trombone-soundscapes, tablet-
tekenkunst, woord, piano, film, graf-
fiti,… gebracht door talent van eigen 
bodem, onderverdeeld in drie thema’s 
en telkens gebracht in een uniek ka-
der… dat maak je zelden mee. Reden te 
meer om meteen je tickets te bestel-
len voor deze 3730-sessies! Bovendien 
is er bij elke sessie de mogelijkheid om 
een drankje te nuttigen dat past in de 
stijl van de avond.

Tickets kosten 12,50 per sessie, maar 
je kan ook een combiticket komen voor 
30 euro (voor de drie sessies). Twijfel 
niet en steun het jonge Hoeselts artis-
tiek talent!

  www.terkommen.be 
089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be

Lokaal talent krijgt een podium  
in de 3730-sessies

   5



LEZING

Martine Prenen -  
De 'gezonde' vrouw?
Dinsdag 26 oktober 2021 om 20.15 uur 
GC Ter Kommen
Een zoektocht naar gezond én plezierig leidde tot deze show. 
Want natúúrlijk willen we allemaal ‘lekker’ in ons vel zitten en 
‘bakken’ energie hebben om elke dag van te tanken.
Maar hoe doe je dat en nòg belangrijker hoe begin je eraan?

Met haar ‘50 – something’ jaren op de teller en een master 
van gezondheids- en voedingscoach op zak loopt Mar10, net 
zoals de meesten onder ons, nog regelmatig tegen zichzelf 
aan. Mar10 laat zien hoe ze zich staande houdt op die slappe 
koord van een gezond leven leiden. Over hoe je stress kan ge-
bruiken als een vriendje i.p.v. de vijand. En wat moet je doen 
als je in paskotjes altijd een zenuwinzinking nabij bent?

i.s.m. Femma Hoeselt Centrum, Femma O.L.Vrouw, Ferm 
Werm, Ferm Alt-Hoeselt, Ferm Hern & Markant Hoeselt.

  Prijs: 10 euro (geen reducties) - Tickets via www.terkommen.be

MUZIEK

3730-Sessies - 
Classic Style

Zaterdag 9 oktober - 20.15 uur 
Sint Brixiuskerk Schalkhoven
In de 3730-sessies brengen we lokaal talent uit verschillende 
kunstdisciplines samen in een uniek kader.
In deze Classic-edition zijn het Wim Somers (klarinet), Karlijn 
Noten (sopraan), Stef Noten (marimba), Bérénice Awouters 
(viool), Marc Caluwaerts (piano) Fien Buysse (iPadtekenen) 
en Charles Van Aken (presentatie) die het beste van zichzelf 
zullen tonen in een bijzondere mash-up. Een nieuw concept 
dat je echt niet mag missen!

  Prijs: 12,50 euro of 30 euro combiticket - Tickets via www.terkommen .be 

KINDERFILM

Klara en de 
gekke koeien
Woensdag 13 oktober - 
14.00 uur 
GC Ter Kommen
Klara is een jonge koe die samen met haar mama in de stad 
woont. Ze droomt ervan om een grote muziekster te worden. 
Klara heeft haar vader al heel lang niet gezien. Wanneer ze 
van hem een brief krijgt, gaat ze naar het platteland om haar 
vader te bezoeken. Op zijn boerderij gebeuren de gekste din-
gen. En wat met die gierige zakenman? Zal Klara de myste-
ries kunnen oplossen?
Nederlandsgesproken animatiefilm (NO 2019) – Lise I. Os-
voll – duur: 65’ – leeftijd: 5+

  Leeftijd: 5+ - prijs: 3 euro - Tickets via www.terkommen.be

MUZIEK

3730-Sessies - Retro Style
Vrijdag 15 oktober om 20.15 uur 
Brouwerij De Es Schalkhoven
In de 3730-sessies brengen we lokaal talent uit verschillende 
kunstdisciplines samen in een uniek kader.
In deze Retro Style Edition zijn het Femke Coenegrachts, Mi-
chele Nivelle en Stéphanie Onclin (zang) en Stefan Potiau (pi-
ano), Berit Clerx (presentatie) en Guy Van Aken (barman) die 
het beste van zichzelf zullen tonen in een bijzondere mash-up. 
Een nieuw concept dat je echt niet mag missen!

  Prijs: 12,50 euro of 30 euro combiticket - Tickets via www.terkommen.be

Zat 09/10
Sint-Brixiuskerk  

Schalkhoven

Classic style
Wim Somers (klarinet)
Karlijn Noten (sopraan)
Stef Noten (marimba)

Bérénice Awouters (viool)
Marc Caluwaerts (piano)

Fien Buysse (iPad-tekenen)
Charles Van Aken (presentatie)

 

Vrij 15/10
Brouwerij De Es 

Schalkhoven

Retro style
Femke Coenegrachts (zang)

Michele Nivelle (zang)
Stéphanie Onclin (zang)

Stefan Potiau (piano)
Berit Clerx (presentatie)
Guy Van Aken (barman)

 

 Vrij 19/11
Dancing  
Karrewiel

Urban style
Drik Vanmanshoven  

(trombone-soundscaping)
Jesse Vandecaetsbeek  

(keys & vocals)
Flipka (graffiti)

 
 

TICKETS:
12,50 euro voor 1 sessie
€ 30,00 voor 3 sessies 
via www.terkommen.be VU: GC Ter Kommen vzw - Yves Voncken

 Europalaan 2 - 089 30 92 10

Telkens om 20u15
Fotografie: Ernst Lambrechts

NIEUW
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2021 in Hoeselt

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE CORONAMAATEGELEN

Vrijdag 1 oktober
EUROVIZIE MET CHELSY, 
ANDREA CROONENBERGHS, 
GEENA LISA & LIVE BAND
20.15u.  GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Zaterdag 2 oktober
BELGISCHE BIERCULTUUR: 
BEZOEK BROUWERIJ  
DEN TOETËLÈR
11.00 u.   Kleistraat 54, 3730 Hoeselt

   info@avansa-limburg.be 
        011 56 01 00

Dinsdagen 5 en 19 oktober
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen

  OCMW 089 30 92 60

Donderdagen 7, 14, 21 en 28 oktober
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
PC De Altenaar

  Ludo Hex  0477 35 17 45

Zaterdag 9 oktober
3730-SESSIES CLASSIC STYLE
20.15 u.   St. Brixiuskerk Schalkhoven

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Zondag 10 oktober
MET DE HERBORIST OP PAD 
RONDOM DE KLUIS VAN 
VRIJHERN
09.30 u.   De Hogelandshoeve,  
   St. Annastraat 29 Hoeselt

  han@hogelandshoeve.be  
       0499 81 68 95

Woensdag 13 oktober
KINDERFILM:  
KLARA EN DE GEKKE KOEIEN
14.00 u.  GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Donderdag 14 oktober
WILLY SOMMERS:  
SOMMERS OF 69
20.15u.  GC Ter Kommen

   GC Ter Kommen  089 30 92 10

Vrijdag 15 oktober
3730-SESSIES RETRO STYLE
20.15 u.   Brouwerij De Es    
 Schalkhoven

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Vrijdag 15 en za 16 oktober
EETDAGEN PIBO
17.00 u.   GC Ter Kommen

  bverjans@telenet.be

Vrijdag 15 oktober
AVONDMARKT  
EN HOESELT KERMIS 
17.00 u.   L. Lambrechtsstraat en   
 Dorpsstraat

  089 51 03 10

Zaterdag 16 oktober
SAMEN WANDELEN I.H.K.V. 
WERELD REUMA DAG 20/10
10.00 u. en 14.00 u.  
vertrek Kerk Schalkhoven

  Anja Römling – anjaromling67@gmail.com

Zondag 17 en maandag 18 oktober
HOESELT KERMIS

15.00 u.   Hoeselt Centrum
  089 51 03 10

Zondag 17 oktober
NATUURKLUSSEN IN DE 
WINTERBEEKVALLEI – 
NATUURPUNT ZO LIMBURG
09.00 u.   Hombroekstraat 25

  Ellen Stoffelen  089 49 29 36 of 
winterbeek@natuurpunt.be

Zondag 17 oktober
SAMEN WANDELEN I.H.K.V. 
WERELD REUMA DAG 20/10
10.00 u. en 14.00 u.  
vertrek GC Ter Kommen

  Anja Römling – anjaromling67@gmail.com 

Maandag 18 oktober
SAMEN WANDELEN I.H.K.V. 
WERELD REUMA DAG 20/10
10.00 u.   vertrek kerk Schalkhoven

  Anja Römling – anjaromling67@gmail.com

Maandag 18 oktober
KERMISMAANDAGONTBIJT
10.00 u.   GC Ter Kommen

  Davy Rampen 0471 68 65 76 of  
davy.rampen@gmail.com

Maandag 18 oktober
KERMISMAANDAGFUIF
20.00 u.   GC Ter Kommen

  Davy Rampen 0471 68 65 76 of  
davy.rampen@gmail.com

Woensdag 20 oktober
SENIORENNAMIDDAG VLD 
PLUS
14.00 u.   GC Ter Kommen

  heidi.berx@hoeselt.be

Zaterdag 23 oktober
TWEEDEHANDSBEURS 
GEZINSBOND
13.30 u.   GC Ter Kommen Hoeselt

  erik.driesen@proximus.be

Maandag 25 oktober
INFO-AVOND:  
ANGST DE BAAS
19.00 u.   ‘t Fabriek, Europalaan 4 
Hoeselt

  hisvanhetkind@bilzen.be

Dinsdag 26 oktober
MARTINE PRENEN: DE 
‘GEZONDE’ VROUW
20.15 u.   GC Ter Kommen

  GC Ter Kommen  089 30 92 10

Zaterdag 30 oktober
WANDELTOCHT TEUGËLE 
PRUVE
18.00 u.   GC Ter Kommen

  sportdienst@hoeselt.be
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UITNODIGING

Een toekomst voor de 
kerkgebouwen  

in Hoeselt
De zeven kerken in onze gemeente behoren niet enkel tot het 
belangrijkste bouwkundig patrimonium van onze gemeente, 
ze zijn tevens bepalend voor het uitzicht en de identiteit van 
onze dorpen. Daarnaast functioneren deze gebouwen na-
tuurlijk als een verbindende factor binnen de (dorps)gemeen-
schap. Iedereen zal het erover eens zijn dat dit gebouwen zijn 
om te koesteren.



Tegelijk stellen wij met ons allen vast dat het gebruik van onze 
kerken voor de eredienst vermindert. Deze situatie is niet be-
vorderlijk op middellange en lange termijn op het vlak van on-
derhoud en instandhouding. Een intensiever gebruik van onze 
kerkgebouwen gaat helpen om deze in goede staat te houden. 

Omdat het om bepalende gebouwen gaat, moet er goed na-
gedacht worden en met zoveel mogelijk factoren rekening 
gehouden voordat we hierover beslissingen gaan nemen. 
Het is ook belangrijk dat de gemeenschap zich kan vinden in 
de wegen die worden uitgegaan.

Het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur van 
Hoeselt hebben de firma Depot, een bureau van architec-
ten, vormgevers en sociale wetenschappers in Maasme-
chelen, aangesteld om de mogelijkheden van onze kerken 
te onderzoeken en om samen met onze inwoners, met het 
gemeentebestuur en met de kerkelijke instanties na te gaan 
wat wenselijk en mogelijk is als het gaat om  her- of neven-
bestemmingen van de kerken. Deze studie moet resulteren 
in een gedragen kerkenbeleidsplan.

Een belangrijke stap in dit proces zijn publieke brainstorm-
momenten per deelgemeente waar de mening van iedere in-
woner van onze gemeente telt. Op woensdag 20 oktober (in 
de kerk van Sint-Huibrechts-Hern), woensdag 27 oktober 
(in de kerk van Schalkhoven) en donderdag 18 november 
(in de kerk van Werm) worden er brainstormavonden geor-

ganiseerd. Aangezien de kerken van Hoeselt centrum, Alt-
Hoeselt en Romershoven voorbestemd zijn als hoofdkerken 
voor de eredienst is het zoeken naar een her-of nevenbe-
stemming hier niet aan de orde. Ook de kerk van de O.L.V-
parochie komt niet meer aan bod omdat deze kerk reeds een 
nevenbestemming kreeg als bibliotheek.

Deze brainstormavonden zullen o.a. bestaan uit een korte 
uitleg over het traject tot het kerkenbeleidsplan, een uit-
eenzetting over de constructieve opbouw van de kerk, een 
omgevingsanalyse en een conclusie. We starten telkens om  
20 uur. We hebben Rick de Leeuw uitgenodigd als modera-
tor van deze inspirerende avonden.

Met de input van de brainstormavonden gaat het studie-
team, in combinatie met de werkgroep kerkenbeleidsplan en 
de gemeente Hoeselt, aan de slag om de haalbaarheid van de 
geopperde voorstellen te onderzoeken. Midden 2022 is een 
opvolgingsmoment voorzien om de resultaten van dit stu-
diewerk voor te stellen aan de gemeente.
 
Iedere inwoner van onze gemeente is welkom. Ieders mening 
is belangrijk.

Hopelijk tot dan?

Namens het gemeentebestuur en het centraal kerkbestuur 
van Hoeselt 



Speel, leer, leef! Het zijn de drie sleu-
telwoorden achter Het Groenplein, een 
speelse, veilige en natuurlijke leer- en er-
varingstuin in Werm. De groene oase is 
90 are groot en ligt in het verlengde van 
het Werm Huis en de kleuter- en lagere 
school Het Opwermerke.

Participatie
Het bewuste plein is niet enkel een 
ideale plek waar de kinderen uit Werm 
en de rest van Hoeselt op een leerrijke 
maar ongedwongen manier spelen in en 
leren over de natuur. Ook is het project 
een mooi voorbeeld van participatie 
van meerdere partners. Zo zijn naast de 
kinderen, de leraren, het oudercomité 

van de school en de lokale gemeen-
schap van Werm ook de provincie Lim-
burg en de gemeente Hoeselt nauw bij 
het project betrokken. De laatste twee 
nemen grotendeels de kosten voor het 
ontwerp en de uitvoering van de groene 
leerplek voor hun rekening.

Vaardigheden
“Vandaag spelen kinderen (te) weinig 
buiten. Bovendien spelen ze niet of 
nauwelijks in de vrije natuur. En daar-
bij, veelal mogen en kunnen ze het niet 
altijd”, vinden Guido Wijnen en Jessie 
Hertogen, leraren aan Het Opwer-
merke en bezielers van de leertuin. 
“Hier mogen en kunnen ze tijdens het 

spelen en ravotten allerlei vaardighe-
den op een veilige manier leren. Ze 
kunnen volop klimmen en klauteren. 
Ze kunnen hutten en andere construc-
ties bouwen met takken, blokken hout 
en andere natuurlijke materialen. Een 
soort Mikado! Verder leren ze over de 
insecten, planten en bloemen. Er is 
een hoekje waar voorgelezen wordt aan 
kinderen of waar ze zelf in open lucht 
een boek mogen lezen. Ook verhalen 
worden verteld. En de kinderen filoso-
feren. Allerlei onderwerpen komen aan 
bod. Er is een moestuin die de kinde-
ren onderhouden. Ze maken soep van 
pompoenen en nemen groenten die ze 
zelf geteeld hebben mee naar huis”.

Aandacht
Voor de kinderen is Het Groenplein ook 
een plek die ze koesteren, zo blijkt. “Ze 
ontdekken véél dingen”, besluit Guido 
Wijnen. “Ze leren gevaren inschatten. 
Ze leggen contacten met andere kinde-
ren. Ze vinden het gewoon zalig om in te 
vertoeven”. En de locatie werpt ook zijn 
vruchten af voor het leren op school? 
“Dat klopt”, stelt Guido Wijnen. “We 
merken dat de kinderen méér tot rust 
komen in de klas. Ze zijn méér gecon-
centreerd in de lessen. Ze schenken 
méér aandacht en ze dien méér mee in 
de lessen. Kortom, ze leren beter”. 

Xavier Lenaers  

Een Groentuin als leerplek en 
ervaringstuin voor kinderen

“Ze komen tot rust en zijn méér 
geconcentreerd in de klas”
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In het afgelopen anderhalf jaar werden 
we geconfronteerd met het corona-
virus. Ons professioneel, sociaal én 
privéleven werd volledig overhoopge-
gooid. Dit alles heeft een grote impact 
gehad op onze geestelijke gezondheid. 

Als Gezonde Gemeente willen we o.a. 
inzetten op het geluk van onze inwo-
ners en daarom hebben we samen met 
Bilzen, Riemst, Tongeren en Voeren 
– samen Eerstelijnszone ZO Limburg-                        
vijf gelukswandelingen uitgewerkt.                                                                                                                    
In elke gemeente is er één wande-
ling uitgestippeld en terwijl je langs de 
mooiste plekjes wandelt, krijg je tips uit 
De Geluksdriehoek . 

In een boekje met vragen en opdrach-
ten vind je alle informatie om tijdens je 
tocht aan de slag te gaan met je eigen 
geluk. Ook voor kinderen is dit plezant, 
want we maakten een zoektocht waar-
mee ze een gadget kunnen winnen.
 
1 oktober 2021, samen met de start 

van de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid, vindt de aftrap van deze 
gelukswandelingen plaats. Ben jij ook 
benieuwd waar De Gelukswandeling in 
jouw gemeente ligt of wil je graag de na-

tuur van je buurgemeenten ontdekken?  
Kom dan snel jouw deelnameboekje 
gratis ophalen aan het Vrijetijdsloket.

  Vrijetijdsloket - Europalaan 2|  
vrijetijd@hoeselt.be | 089 30 92 10

Maak kennis met  
‘De Geluksdriehoek & De Gelukswandeling’

In onze drukke, grote en soms onveilige samenleving krijgen steeds meer kin-
deren en jongeren te maken met chronische angst. Sommigen kunnen en 
durven zichzelf niet zijn door angst. Toch is bang zijn ook belangrijk om op te 
groeien. Binnen deze infoavond staan we stil bij het verschil tussen gezonde en 
ongezonde angst. Ook gaan we na hoe je als ouder of opvoeder kan omgaan 
met de angsten van kinderen en jongeren en hoe je hun kan helpen om angst 
de baas te blijven of de baas te worden.

  Vicky Keibeck (Opvoedingswinkel Zuid-Limburg) – gratis - Inschrijving: huisvanhetkind@bilzen.be  

In samenwerking met Huis van het Kind Bilzen-Hoeselt, Opvoedingswinkel Zuid-
Limburg en bibliotheek Hoeselt. 
We respecteren de geldende corona-maatregelen van dat moment. Indien door 
verstrenging de infoavond niet fysiek mag plaatsvinden, zal deze via een webinar 
aangeboden worden. 

Infoavond: Angst de baas
Maandag 25 oktober 2021 om 19.00 uur | ‘t Fabriek

Nog een tip van de Opvoedingswinkel:

Infoavond: Wat elk kind nodig heeft
Donderdag 28 oktober om 20.00 uur | Concordia zaal Bilzen
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Hoeselt engageert zich voor de duur-
zame ontwikkelingsdoelstellingen, de 
17 SDG’s. Om die mondiale doelen te 
realiseren, zorgen we voor lokale ac-
ties.

Zo wapperde tijdens de Week van de 
Duurzame Gemeente eind september 
de SDG-vlag aan het gemeentehuis 
en werden de duurzame helden van 
2021 in de schijnwerpers gezet op so-
ciale media, en in persoon.

Van 6 tot 16 oktober neemt Hoeselt 
deel aan de Week van de Fairtrade. 
Kom op 8 oktober naar de markt in het 
centrum van Hoeselt en kom kennis-
maken met een aantal heerlijke fairtra-
de producten. Speel er het SDG-spel 
en maak kans op een bon van Oxfam 
Wereldwinkel Bilzen.

Wil je meehelpen om jouw gemeente 
verder uit te bouwen tot duurzame ge-
meente? De gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking wil jou er 
ook bij! Meld je aan bij gros@hoeselt.be.

Week van de Fairtrade

Heb je een grote of kleine tuin of zelfs een balkon? Ook jij kan 
meehelpen aan het maken van meer natuur. Door bomen of 
planten of nestkastjes aan te kopen kan je meegenieten van 
egels, vlinders, bloemen of vruchten die meer leven brengen 
in jouw tuin.

De bomenactie houdt in dat inwoners van Hoeselt een korting 
krijgen van 10 euro bij een bestelling bij de plantenverkoop van 

Natuurpunt dit najaar. Natuurpunt investeert de winst van de 
actie dan opnieuw in de natuur in jouw buurt.

De plantenverkoop in Hoeselt gaat door op zaterdag 27 no-
vember tussen 10.00 en 12.00 uur bij de technische dienst, 
Winterbeekstraat 3.

Bestellen kan via www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop

Op dinsdag 5 oktober kan je kleine 
hoeveelheden asbestafval en roofing 
naar het recyclagepark brengen van 
16.00 tot 19.00 uur zonder afspraak. 
Die namiddag worden geen andere 
fracties aanvaard.

Heb je grote hoeveelheden asbest, 
bv. meer dan 10 platen, vraag dan een 
ophaling aan huis aan bij www.limburg.
net/asbest.

Het asbest moet verpakt zijn voor je 
het aanlevert in het recyclagepark. 
De verplichte zakken of folie zijn te 
koop aan 1 euro per stuk in het re-
cyclagepark, ook zonder afspraak. Je 
kan tegelijkertijd ook een pakket per-
soonlijk beschermingsmateriaal aan-
kopen (10 euro). Roofing moet niet 
verpakt zijn.

  Dienst Omgeving – 089 51 03 45  
omgeving@hoeselt.be  

Inzameling asbest: verplicht verpakt

Bomenactie 2021:  
geef planten 
van hier 
een plaats  
in jouw tuin
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In opdracht van verschillende particuliere eigenaars, vertegenwoor-
digd via Bosgroep Limburg, stelde het studiebureau Thomas More 
een natuurbeheerplan op. Dit plan legt het beheer van hun boseigen-
dommen in Hardelingen, Hoeselt, voor 24 jaar vast (dossiernummer 
NBP-LI-19-0009).
In uitvoering van art.6§1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van 
natuurreservaten, wordt het ontwerpbeheerplan voor publieke con-
sultatie ter inzage gelegd vanaf maandag 4 oktober tot en met don-
derdag 4 november 2021.

Het ontwerpbeheerplan kan in deze periode ingekeken worden 
- op papier: tijdens de kantooruren bij het Agentschap voor Natuur 

en Bos in Hasselt (zie lager)
- digitaal: via de webpagina https://www.natuurenbos.be/natuurbe-

heerplannen-in-publieke-consultatie  

Gedurende dezelfde periode kunnen bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd worden via één 
van volgende kanalen met vermelding van ‘Ontwerp natuurbeheer-
plan Hardelingen’:
- per post: 
 Agentschap voor Natuur en Bos
 t.a.v. An Aarts
 Adviezen en Vergunningen Limburg
 Koningin Astridlaan 50/bus 5 - 3500 Hasselt
- per email: an.aarts@vlaanderen.be

Publieke consultatie gezamenlijk natuurbeheerplan Hardelingen

Nacht van de Duisternis
Op de ‘Nacht van de duisternis’ za-
terdag 9 oktober worden openbare 
verlichting, monument-en klem-
toonverlichting in Vlaanderen zoveel 
mogelijk gedoofd, om de nacht weer 
eens echt de nacht te laten zijn. Er 
wordt vaak te veel en verkeerd ver-
licht. Die verstoring is schadelijk 
voor mensen, dieren en planten. 
Voor de ‘Nacht van de Duisternis’ 
slaan gemeenten en verenigingen 
de handen in elkaar, om de bevol-
king opnieuw kennis te laten ma-
ken met het nachtelijk landschap. 
Geniet van een donkere nacht!

Het voedselbos dat aan het groeien is 
aan de Nederstraat is een samenwer-
king van Natuurpunt, lagere school ’t 
Nederwijsje en gemeente Hoeselt. 
Het doel is een actieve natuurbe-
leving voor jong en oud. Eind 2020 
werd de eerste notenboom aange-
plant en sindsdien zijn er verschillende 
beheerswerken gebeurd en eetbare 
struiken aangeplant.

Op dit moment kan je er al genieten 
van de rust en de natuur, maar ook van 

een kruidentuin aangelegd door Ho-
gelandshoeve. De planten zijn volgens 
een webpatroon in groepjes geplant. 
Met behulp van QR-codes kan je info 
over de verschillende kruiden achter-
halen, zoals herkomst en gebruik. Er 
zijn wilde eetbare planten en bloemen 
van hier, maar ook enkele mediterrane 
kruiden. Vanaf september nemen de 
schoolkinderen de tuinwerkzaamhe-
den over.

  Dienst omgeving – 089 51 03 45  
omgeving@hoeselt.be

Bezoek de kruidentuin van het voedselbos  
‘Ten Branden Bosch’ 
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Bij kapsalon Maestro zijn 
alle heren en kinderen wel-
kom om hun haar, baard of 
snor in model te knippen. 
Elke dag open, zonder af-
spraak, woensdag gesloten! 
Diegene die dit artikeltje 
meebrengt krijgt de 1ste 
haarknipbeurt aan 10 euro.

L. Lambrechtsstraat 21
FB: Kapsalonmaestro
Gsm: 0466 23 97 20

Pas Geopend: Kapsalon Maestro

Op vrijdag 8 oktober is iedereen welkom om producten uit 
de streek te komen ontdekken en proeven op de feestelijke 
opening van de Buurderij Riemst van 17.00 tot 18.30 uur. 
De buurderij vind je in de Valmeerstraat 123 in Val-Meer bij 
de Jambrouwerij.

Een Buurderij is een wekelijkse ontmoetingsplaats waar 
je verse en lokale producten kan ophalen. Je kan er verse 
groenten, fruit, vlees, eieren, zuivel, brood, honing en andere 
producten uit de streek vinden. Ook Hoeseltse landbouwers 
doen mee. Ontdek een nieuwe manier van eten die de na-
tuur én de lokale landbouw ten goede komt!

Hoe werkt het?
Via www.boerenenburen.be kan je gratis en vrijblijvend een 
account aanmaken als ‘Buur’ en je aansluiten bij de Buur-
derij in Riemst. Je plaatst en betaalt je bestelling online, ten 
laatste op woensdag. Op vrijdag kan je je bestelling ophalen 
tussen 17.00 en 18.30 uur bij de Jambrouwerij. 

  www.facebook.com/buurderijriemst  

Boeren en Buren

Wist je dat je in de buitengebieden van Hoeselt een 
subsidie kan krijgen voor de aanleg en het onderhoud 
van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkan-
ten, poelen, loofbomen en knotbomen?

Je moet wel kiezen voor streekeigen boom- en plan-
tensoorten die een positieve bijdrage leveren aan het 
voor onze streek typische landschap, bv. via de plan-
tenverkoop van Natuurpunt.
Wil je meer weten over de voorwaarden? Het regle-
ment vind je via www.hoeselt.be onder milieusubsidies. 

  Dienst Omgeving – 089 51 03 45  
omgeving@hoeselt.be

Subsidie aanleg en onderhoud kleine landschapselementen
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Het Gemeentehuis is enkel open op afspraak tijdens de openingsuren.

Gemeentehuis Dorpsstraat 17
089 51 03 10 13.30-19.00 u. 9.00-12.00u.  13.00-17.00u. 9.00-12.00u. 9.00-12.00u. gesloten

De Dienst Vrije Tijd, de bibliotheek, de onthaalbalie van het OCMW en de technische dienst  
zijn vrij toegankelijk zonder afspraak tijdens de openingsuren.

Dienst Vrije Tijd Europalaan 2
089 30 92 10

  9.00-12.00u.      
en van                  

14.00-17.00u. 
9.00-12.00u.  14.00-17.00u. 9.00-12.00u.

  9.00-12.00u.      
en van                  

14.00-17.00u.
gesloten

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

OCMW -  
onthaalbalie Europalaan 1 10.00-12.00u 10.00-12.00u 10.00-12.00u 10.00-12.00u 10.00-12.00u gesloten

OCMW - Soci-
ale en Juridische 
Dienst

Europalaan 1 Enkel op afspraak, 089 30 92 60

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

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP  
MAANDAG 18 OKTOBER – KERMISMAANDAG

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.

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

1/08/2021 Maria VANHEES 21/12/1936

5/08/2021 Anny MOORS 10/10/1936

19/08/2021 Maria THIJS 29/06/1946

21/08/2021 Antoinette COENEGRACHT 6/08/1927

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

20/08/2021 Cindy BIESMANS en Joseph EYKENBOOM

24/08/2021 Kelly BOSSUYT en Robin MARTENS

27/08/2021 Ilse THIJS en Chris MEERS

28/08/2021 Annelies HEX en Nathan SILLEN

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP  
MAANDAG 18 OKTOBER – KERMISMAANDAG
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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


