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KUNST IN HET LANDSCHAP:
#INCONCRETO

DE GROTE RONDVRAAG:
HOE GEZOND IS UW GROND?

BEDANKT, DUURZAME  
HOESELTSE HELDEN

MAG GEZIEN
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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 Hoeselaren,

Het is herfst, een heerlijk jaargetij. De tijd dat de bladeren 
prachtig rood en bruin kleuren. Het lijkt alsof de zomer 
er nooit geweest is. Het is het ogenblik dat de natuur zich 
klaar maakt voor een winterslaap, een moment om terug 
te blikken op een moeilijke periode waarin coronabesmet-
tingen, mondmaskers en isolatie overheersten.

Laat ons even de balans opmaken van wat er goed gaat en 
wat nog beter kan.

De buitenschoolse kinderopvang Dol-Fijn in de Onze-Lie-
ve-Vrouw Parochie verhuisde naar een  ruimer en luchtiger 
lokaal waardoor de kinderen naar hartenlust buiten en 
binnen kunnen spelen.

Onze gemeenteschool GBS Alt-Hoeselt plaatste voor de 
leerlingen een troostbankje waar de kinderen rust kunnen 
vinden op moeilijke momenten. Hier alleen zal het niet 
bij blijven. Persoonlijk zet ik er mij 100% voor in om, in 
samenspraak met het schepencollege, een volledig uitge-
werkte oplossing te zoeken voor de bouw van een mogelijks 
nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Alt-Hoeselt.

Tijdens de coronaperiode werd onze mentale gezondheid 
stevig op de proef gesteld waarbij kwetsbare groepen het 
hardst werden getroffen. We lanceerden samen met onze 
buurgemeenten een sociaal vangnet. Via de eerstelijnszone 
Zuid – Oost Limburg werkten we een aantal projecten uit 
in het kader van preventieve gezondheid: 

• De babbelbankroute: Via knooppunten van het fietsrou-
tenetwerk worden de babbelbanken met elkaar verbon-
den;

• De gelukswandeling: Het mentale welzijn van onze 
burger en het tot rust komen in de natuur staan hier 
centraal;

• De gezondheidsweken waarin gezonde voeding en bewe-
ging centraal staan;

• Hoplr: Een app rond buurtgerichte zorg waarvan u een 
infoblad in de brievenbus ontving. 

Mocht u hieromtrent meer info 
wensen, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met het OCMW. 

In het dienstencentrum werd 
het startschot gegeven voor een 
heropstart. Het dorpsrestaurant 
in Hoeselt en Alt-Hoeselt draaien 
ondertussen op volle toeren. Ook 
worden weer allerhande activi-
teiten georganiseerd waarbij de 
senioren opnieuw genieten van elkaars nabijheid. Onze se-
niorennamiddag, die doorging op 20 oktober jongstleden, 
was een groot succes! Ik ben er als schepen van senioren 
dan ook super fier op. 

In de deelgemeente Werm wordt binnenkort een houten 
boomstammen-parcours officieel in gebruik genomen en 
dit in het kader van het vergroeningsproject in schoolom-
gevingen. Dit parcours werd achter de zaal “het Werm 
Huis” aangelegd. Kortom, een belevenis voor elk kind!

Tijdens de novembermaand willen we ook even terugblik-
ken op onze overleden medewerkers Guy Nicolaers en Jos 
Lambrechts die ons veel te vroeg verlaten hebben.  Ie-
dereen die hen kende, zal hen missen. Veel sterkte aan de 
familie en vrienden.

Als schepen van Sociale Zaken en Welzijn benadruk ik 
nogmaals dat de maatschappelijk assistenten en de juriste 
binnen het OCMW zich dagelijks blijven inzetten. Aarzel 
dan ook niet om contact met hen op te nemen mocht u 
hulp nodig hebben.

Bij deze wil ik u allen danken voor de samenwerking en 
blijf ik steeds beschikbaar voor alle Hoeselaren die graag 
een babbeltje slaan met mij of hun bezorgdheden met mij 
willen delen.

Bijzonder dank aan al onze diensten en in het bijzonder 
jullie, als inwoners van onze gemeente, die zich ingezet 
hebben tijdens de afgelopen moeilijke periode. 

Heidi
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Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd 
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Zitdagen burgemeester en schepenen
Johan Schoefs
Schepen Sport & Cultuur
johan.schoefs@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Heidi Berx
Schepen Sociale zaken 
heidi.berx@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat 
089 51 03 10

Bladafval
Als je slim bent, ruim je je tuin 
niet te hard op. Denk nu al aan de 
vlinders die de volgende zomer in 
je tuin zullen rondfladderen. Als 
je te veel opruimt verwijder je ook 
de eitjes, rupsen en poppen van 
vlinders. Egels vinden een schuil-
plaats onder het bladerdek en in 
het voorjaar kunnen vogels nesten 
bouwen van de stukjes hout en het 
bladafval dat je laat liggen.

Heb je toch te veel bladeren dan 
kan je terecht bij de dichtstbijzijn-
de bladkorf óf je kan het bladaf-
val gratis naar het recyclagepark 
brengen. Dat kan van nu tot 31 
januari 2022. Het moet wel om 
zuiver bladafval gaan; geen takken 
of snoeisel. Lever de bladeren van 
laan- en privébomen aan in een 
bak of zak.

De gemeente Hoeselt wil graag een 
zicht krijgen op de (toekomstige) 
woonwensen van haar 55-plussers om 
het beleid hier verder op af te stem-
men. Ben je tevreden met je huidige 
woonsituatie of zou je hier op termijn 
graag verandering in zien? Voldoet je 
woning in de toekomst ook nog aan 
je wensen en noden? Wil je graag in 
je huidige woning blijven wonen als je 
minder mobiel wordt? Woon je graag 
in het centrum van Hoeselt of kies je 
voor één van de deelkernen? Op welke 
manier denk je dat de gemeente jou 
kan ondersteunen in je (toekomstige) 
woonwensen?

Vanaf november 2021 start er een 
steekproefsgewijze bevraging via een 
papieren enquête. Ben je 55+? Hou 
dan zeker je brievenbus in de gaten en 
vul de enquête in!

Vanaf december 2021 kunnen alle an-
dere 55-plussers de online bevraging 
invullen via het project ‘levenslang wo-
nen in Hoeselt’ op https://oergedach.
hoeselt.be.

De resultaten van de enquête worden 
bekend gemaakt in de loop van 2022 
in ‘Hoeselt Mag Gezien’ en via de web-
site www.hoeselt.be.

Woonwensen 55-plussers

Ieder jaar op 11 november herdenken 
steden en gemeenten hun slachtof-
fers van de Eerste Wereldoorlog.  Ook 
de gemeente Hoeselt herdenkt deze 
slachtoffers, maar ook de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en alle 
andere oorlogen in de wereld.  

Naar jaarlijkse gewoonte is er op 
donderdag 11 november 2021 in de 
Sint-Stefanuskerk om 10.30 uur een 
bijzondere herdenkingsdienst. Deze 
plechtigheid zal opgeluisterd wor-
den door de Koninklijke Harmonie 
Sint- Cecilia in aanwezigheid van de 
burgerlijke overheid, een delegatie 
van de Koninklijke School voor On-
derofficieren van Saffraanberg, de 
Hoeseltse oudstrijdersverenigingen 
en kinderen van de plaatselijke basis-
scholen. Aansluitend vindt het gebrui-
kelijk ceremonieel met toespraken en 
bloemenhulde aan het Monument van 
de Gesneuvelden plaats.  

De gemeente wil de inwoners meer 

betrekken bij de herdenking en roept 
alle belangstellenden op om deel te 
nemen aan de plechtigheden.

Ter afsluiting wordt aan de aanwezigen 
door de gemeente nog een recep-
tie aangeboden. Deze zal na afloop 
plaatsvinden in onze prachtige kerk.

Viering ter herdenking van  
Wapenstilstand 
Donderdag 11 november 
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

NEOS HOESELT viert zijn 15 jarig jubileum !

Door de Corona lockdowns was Neos 
Hoeselt genoodzaakt om hun jubileum 
van 2020 te verplaatsen. Maar uitstel 
is geen afstel en op 13 januari 2022 is 
het dan zo ver. Ondertussen zijn ook hun 
activiteiten weer opgestart. 

Hierbij slechts enkele high-lights uit 
hun uitgebreide programma 2021 – 
2022
 
Maandelijkse wandelingen

November Daguitstap en bedrijfsbe-
zoek BEBAT Tienen & stad 
Zoutleeuw;

 Melodiën voor Miljoenen 
Antwerpen;

December Holiday on Ice Antwerpen;
 Winterse vertellingen met 

Hoeselse kos;
Januari Nieuwjaarsconcert A. Rieu 

Antwerpen;
 Jubileumviering;

Februari Lezing “Klimaatopwar-
ming” Ignace Schops;

 Het enige Vlaams  
Radiokoor Bilzen;

Maart Musical Obaia Antwerpen;
 Daguitstap Luik;
April Bedrijfsbezoek  

Vandersanden Spouwen;
 Haspengouwwandeling 

met picknick;
Mei Bezoek aspergekwekerij 

Kinrooi;
Juni Uitstap Genk;
 Floriade Almere;
Augustus Zomergrill.

Wie nog geen lid is, toch wil mee fees-
ten in januari en ook nog eens het ganse 
jaar wil deelnemen aan concerten, leer-
rijke bedrijfsbezoeken, wandelingen of 
gezellige onderonsjes tijdens de jaar-
lijkse picknick, kerstbijeenkomst of zo-
mergrillfeest, kan zich nog steeds aan-
melden bij Yolande Biesmans  (0472 
86 22 67) of kijk eens op onze website  
www.neosvzw.be/hoeselt .

MUZIEK

Along Comes Mary -  
Op 45 toeren

Vrijdag 5 november om 20.15 uur | GC Ter Kommen

Met een lading 45-toerenplaten van vergeten, halfvergeten 
en onvergetelijke artiesten tovert Along Comes Mary uw fa-
voriete theater om tot het gezelligste salon waarin nostalgie 
en intimiteit centraal staan.  Een perfecte mix van jukebox-
hits, tegelplakkers en die single waar-net-dat-tikje-meer-
stof-op-lag wordt u voorgeschoteld voor een show vol luis-
ter- en kijkgenot.
 
Zo komen onvolprezen artiesten als Lee Hazelwood of Irma 
Thomas, evenals gevierde kleppers als Brenda Lee, Ray 
Charles of Elvis Presley aan bod in een magische voorstel-
ling waarin je wordt meegezogen in een muzikale trip door-

heen het tijdperk waarin je platenspeler nog op volle toeren 
draaide.

 Tickets: 18 euro | 16 euro (reducties) | www.terkommen.be



FAMILIEVOORSTELLING

Blinde Vink - Radio Speculaas 
Woensdag 1 december om 14.00 uur  
GC Ter Kommen

Sinterklaas presenteert live vanuit de 
stoombootstudio programma’s als ‘De 
Sinterklaas Top 5’, ‘Het Sinterview’, 
‘De Sintste Mens’ en ‘De Bakplaat’.
Maar voor de uitzending kan begin-
nen moet Techniekpiet de rode draad 
vonden, wil Bakpiet een nieuwe spe-
culaassmaak verzinnen en gaat Pablo 
het applaus testen!
Een supergrappige sinteractieve klaasvoorstelling!
 
Spel: Sinterklaas, Techniekpiet, Bakpiet en Pablo

 Leeftijd: 3+ - duur: 55’, waarna de kinderen vooraan bij de Sint een cadeautje mogen 
afhalen. Tickets: 6 euro (geen reducties) | www.terkommen.be 

KINDERFILM

Het paard van 
Sinterklaas

Woensdag 10 november om 14.00 uur  
GC Ter Kommen

Winky Wong is zes jaar als ze 
met haar moeder vanuit China 
verhuist naar Nederland, waar 
haar vader al enkele jaren een 
restaurantje uitbaat.
Alles is hier anders en Winky 
moet wennen aan de mensen, 
de taal en de gewoontes. De 
eerste schooldag valt Winky erg 
tegen en ze wil er nooit meer 
heen. Later vindt ze troost bij 

Saartje, een oude pony die in een weide niet ver van haar 
huis staat. Als Winky’s moeder onverwacht naar China gaat 
om voor haar zieke moeder te zorgen, wordt de pony Saartje 
nog belangrijker voor Winky. Groot is de schok als Saartje 
plotseling sterft. Winky voelt zich ontzettend alleen. Dan 
hoort Winky op school over de komst van Sinterklaas, een 
hele lieve man die iedereen cadeautjes geeft. Winky krijgt 
een ontzettend goed idee: ze vraagt gewoon een paard aan 
Sinterklaas! Dan komt alles vanzelf goed. Of niet?

 Nederlandsgesproken speelfilm - duur: 93’ - Tickets: 3 euro | www.terkommen.be

LEZING

Lectrr - de (kritische) stem 
van een cartoonist
Donderdag 18 november om 20.15 uur | ‘t Fabriek

Lectrr (°1979) is huiscartoo-
nist bij De Standaard, publi-
ceert wereldwijd in tiental-
len tijdschriften en kranten, 
en werkte zelfs voor The 
New York Times Cartoon 
Syndicate. Zijn cartoons 
gaan geregeld viraal en zor-
gen bij momenten ook voor 
de nodige controverse en 
zelfs diplomatieke rellen.
Als lid van Cartooning for 
Peace en regionaal gezicht van Cartoonists Rights’ Network In-
ternational werkt ie aan bewustwording rond de fragiele rechten 
van cartoonisten en opiniemakers overal ter wereld, en neemt hij 
actief deel aan acties om cartoonisten in nood te ondersteunen.
Lectrr is inherent grappig en is niet in staat een saaie lezing te 
geven.
 
Lectrr vertelt over de wondere wereld der cartoons, hoe inspira-
tie werkt en waar ideeën vandaan komen. Over de actuele staat 
van vrije meningsuiting, over censuur, over Charlie Hebdo en 
over zijn eigen ervaringen met doodsbedreigingen en haatmail. 
Over de impact van humor in een wereld waarin iedereen een 
mening heeft en lange tenen een potentieel mijnenveld vormen.
Op zijn eigen, grappige manier neemt hij het publiek mee achter 
de schermen van een cartoon.
 
i.s.m. ’t Fabriek

 Tickets: 10 euro (geen reducties) | www.terkommen.be

MUZIEK

3730-Sessies Urban Style
Vrijdag 19 november om 20.15 uur | Dancing Karrewiel

In de 3730-sessies brengen we lokaal talent uit verschillende 
kunstdisciplines samen in een uniek kader.
In deze Urban edition zijn het Drik Vanmanshoven (trombo-
ne-soundscaping), Jesse Vandecaetsbeek (keys & vocals) en 
Flipka (graffiti) die het beste van zichzelf zullen tonen in een 
bijzondere mash-up.
Een nieuw concept dat je echt niet mag missen!

 Tickets: 12,50 euro (geen reducties) | www.terkommen.be

TIP

TICKETS & INFO:   www.terkommen.be – 089 30 92 10 

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
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Deze helden zijn Hoeseltse burgers, 
scholen, organisaties, bedrijven of an-
dere groepen die op hun manier bijdragen 
aan een duurzame samenleving. Ze zijn in 
hun dagelijkse leven bezig met thema’s 
als armoede, gezondheid, welzijn, mi-
lieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, 
consumptie of mondiale samenwerking. 
Wedden dat jij ook zo’n duurzame held 
kent? Je lokale bioboer, je werkgever, 
buurvrouw of leraar, … Ze zijn overal. Meer 
info op www.duurzamegemeente.be 

Dit zijn de Hoeseltse helden van 2021:

- Basisschool ‘t Nederwijsje ontwikkelde 
een voedselbos, Ten Brandenbosch 
- “Bos van de Hoop” met actieve na-
tuurbeleving voor jong en oud.

- Natuurzorgboerderij Equivalent van  
Dr. Ellen Stoffelen, die daarnaast ook 
beheerder is van het natuurgebied van 
de Winterbeekvallei.

- Francois Jacobs, voorzitter Milieuraad 
met een niet aflatende inzet voor het 
milieu, klimaat en de bomen in Hoe-
selt.

- Basisschool het Opwermerke ontwik-
kelde ‘Groenplein Werm’, een uniek 

stukje speel-, leer- en leefnatuur ont-
wikkeld achter het Werm Huis in Hoe-
selt.

- Hogelandshoeve is een boerderijwinkel 
die biologische tuinkruiden kweekt. 
Joy en Han hebben meegewerkt aan 
het voedselbos Ten Branden Bosch en 
gaan een boomgaard aanplanten.

- Luc Slechten en Ine Gielen zetten zich 
in voor de bescherming van de das. 
Luc heeft op zijn terrein al meer dan 
10.000 bomen aangeplant. Ine ver-
zorgt samen met buurtbewoners het 
groenbeheer van het O.L.V.-pleintje 
aan de Broekstraat.

- Manu Ketelslegers is IT-consulent & 
-trainer, maar bovenal ook creatief 
brein in het ontwikkelen van trek- en 
zoektochten voor chiroleiding. Hij 
heeft de Hoeseltse SDG-wandel-
zoektocht ontworpen.

Bedankt  
Duurzame Hoeseltse Helden
Door het bedanken van onze duurzame helden vestigen we de aandacht op de 17 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die van onze wereld tegen 2030 een 
betere plek moeten maken. In Hoeselt wapperde eind september de SDG-vlag, kre-
gen de duurzame helden een bedankingsreceptie en vandaag staan ze te pronken in 
HMG.
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ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2021 in Hoeselt

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE CORONAMAATEGELEN

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

Woensdag 3 november
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u.   Zaal Nederheem

 voorzitter@hoeselt.rodekruis.be

Donderdagen 4, 11, 18 en 25 oktober
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u.   PC De Altenaar

  Ludo Hex  0477 35 17 45

Vrijdag 5 november
ALONG COMES MARY:  
OP 45 TOEREN
20.15 u.    GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Zaterdag 6 november
KIENEN RADIO SPORT
19.00 u.   GC Ter Kommen

 wim.brepoels@telenet.be          

Zondag 7 november
PANNENKOEKENCONCERT 
KON. HARMONIE ST. CECILIA
14.00 u.   GC Ter Kommen

 Balder Waumans  0498 94 50 88     

Maandag 8 november
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u.   GC Ter Kommen

 voorzitter@hoeselt.rodekruis.be

Dinsdagen 9 en 23 november
DORPSRESTAURANT
12.00 u.   GC Ter Kommen

 OCMW  089 30 92 63

Woensdag 10 november
KINDERFILM: HET PAARD 
VAN SINTERKLAAS
14.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be 

Zondag 14 november
GELUKSWANDELING
08.30 u. Equivalent,  
 Hombroekstraat 25

  Ellen Stoffelen  www.equi-valent.eu

Donderdag 18 november
LEZING: LECTRR: DE 
(KRITISCHE) STEM VAN EEN 
CARTOONIST
20.15 u.   ‘t Fabriek

 www.terkommen.be

Vrijdag 19 en za 20 november
HTG: BENDE AMATEURS!
20.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be 

Vrijdag 19 november
3730-SESSIES URBAN STYLE
20.15 u.   ‘t Karrewiel

 www.terkommen.be

Zaterdag 20 november
KLEDINGINZAMELING 
KIWANI’S TONGEREN 
AMBIORIX 
09.00 u.   groot-Hoeselt 

 Jos Bijloos  0475 50 10 92

Zondag 21 november
NATUURKLUSSEN IN DE 
WINTERBEEKVALLEI
08.00 u.   Hombroekstraat 25

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

Zondag 21 november
KLUISWANDELING TE  
SINT-HUIBRECHTS-HERN
14.00 u.   Parking Hernerweg/
Tuinstraat St. H. Hern

 dannyput57@gmail.com of 0476 31 53 07

Zondag 21 november
HTG: BENDE AMATEURS!
15.00 u.   GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen  089 30 92 10 

Vrijdag 26 en zaterdag 27 november
HTG: BENDE AMATEURS!
20.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be 

Zondag 28 november
EETDAG ZVK ’T SIEBELKE 
11.30 u.   GC Ter Kommen

 heidi.berx@hoeselt.be       

Dindag 30 november
GRATIS INFOAVOND: HELPEN 
BIJ HUISWERK
19.30 u.   Zaal Concordia (Zoemerik 2) 
in Bilzen

 huisvanhetkind@bilzen.be

Woensdag 1 december
SINTVOORSTELLING:  
BLINDE VINK:  
RADIO SPECULAAS
14.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be
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#INCONCRETO
Een reuzenhoofd van 141 ton  
als rustplek en uitkijkpunt  
over Haspengouw

Een rustpunt
De kunstenaar, die woont in de gere-
noveerde brouwerij De Es in Schalk-
hoven, was toe aan een innerlijke rust. 
“Het idee is onder corona ontstaan, 
een tijd waarin ik veel geworsteld 
heb”, biecht hij op. “Ik heb kilometers 
gewandeld, mooie landschappen en 
vergezichten ontdekt. Ik zocht naar 
rust en stilte. De Mariagrot in Werm, 
is zo’n rustgevende plek en die gaf 
me de nodige inspiratie om het hoofd 
te ontwerpen. Het kunstwerk mag 
je zien als de moderne versie van de 
Lourdesgrot. Met de kop wil ik men-
sen uit hun normale routine halen.”

Verbeelding
Het imposante hoofd is ook een ode 
aan de verbeeldingskracht? Dat blijkt 
ook uit de naam die voor het reuzen 
hoofd bedacht werd: #inconcreto! 
“Enerzijds verwijst de titel naar het 
woord concrete. Wat in het Engels be-
ton betekent”, wijdt Frits Jeuris hier-
over uit. “En anderzijds heeft de naam 
een diepere betekenis. Wanneer je 
sterk naar iets verlangt of je fantaseert 
over iets, gaat dat in je hoofd zitten. Je 
ziet het als het ware voor je ogen ge-
beuren. Maar de verbeelding wordt pas 
werkelijkheid als wat in je hoofd speelt, 
ook concreet wordt uitgevoerd. Het is 
toepasselijk voor iedereen. En op die 
manier betrek ik de mensen bij mijn 
creaties”, vult de kunstenaar aan.

Sommigen zien er het hoofd van een Farao in. Anderen vergelijken het met gelijk-
aardige koppen van de  stenen mastodonten op Vuureiland in Zuid-Amerika. De 
massieve kop op Twee Kruisen in Hoeselt kent zijn gelijke niet. “Dat is de bedoe-
ling”, zegt Frits Jeuris die in opdracht van de gemeente het imposante kunstwerk 
gemaakt heeft. “Iedereen kan en mag er iets anders in zien. Zelf kom ik aan en in 
het hoofd maar ook, door de plek waar het staat, tot rust.”
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Een titanenwerk
Het bedenken van zo’n reusachtig 
hoofd vergt veel creativiteit en denk-
werk. Het is een hele klus om het op 
locatie te bouwen. “Het bedenken van 
het concept tot de uitvoering ervan 
nam goed anderhalf jaar in beslag”, ge-
tuigt Frits Jeuris. “Zowat vijf maanden 
hiervan ging naar de bouw. In de kop 
heb ik 141 ton gewapend beton ver-
werkt. Beton die van een lokale beton-
centrale kwam. Kwestie van de voetaf-
druk klein te houden. Voor de bekisting 
heb ik veel hout gebruikt dat straks een 
tweede leven zal krijgen”, besluit de 
conceptueel kunstenaar.

Een uitkijkpunt
Voor het gemeentebestuur heeft  
#inconcreto om verschillende redenen 
een meerwaarde. Hierbij speelt de lo-
catie op Twee Kruisen een belangrijke 
rol. Op de plek zijn twee moorden ge-
pleegd. In de tweede helft van de 16 de 
eeuw, nu meer dan 400 jaar geleden, 
werden daar twee burgers om het le-
ven gebracht. Het geeft de locatie 
een ietwat morbide indruk. Maas los 
daarvan is de keuze voor het plaatsen 
van het hoofd op deze iconische plek 
niet toevallig. Het groen eilandje ligt 
op een knooppunt van het fietsroute-
netwerk en langs de kapelroute die de 
gemeente heeft uitgestippeld. Jaarlijks 
passeren er zo’n 15.000 fietsers en 
wandelaars. En de kolossale kop zonder 
oren, ogen en een neutrale look zal de 
aantrekkingskracht van Twee Kruisen 
allicht doen toenemen. Een extra troef 
is dat je in het hoofd kan stappen. En 

bovenop de kop krijg je een mooi pano-
rama over het Haspengouws landschap 
cadeau. Bij helder weer kan je aan de 
horizon onder andere de terril van de 
vroegere mijn van Beringen en het kas-
teel van Alden Biesen zien. Het hoofd 
zet Hoeselt nog meer op de kaart. Het 
is een hefboom voor het toerisme. Om 
Twee Kruisen en de kop te ontdekken, 
heeft de gemeente bordjes met het 
hoofd erop geplaatst op wandelingen 
die starten op de parkings aan Terkom-
men, de kerk van Werm en de zaal in 
Hern, en ze leiden naar de indrukwek-
kende en tot de verbeelding sprekende 
kop en het omliggend landschap. Hoe 
dat naargelang het seizoen verandert 
van kleur en uitzicht kan je zelf ervaren 
in de schedel van het hoofd.

Xavier Lenaers 
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KLIMAATTUINEN
In samenwerking met provincie Lim-
burg en Centrum Duurzaam groen 
organiseert de gemeente Hoeselt 2 
infosessies over klimaattuinen. Elke 
deelnemer ontvangt een Klimaattuin-
krant met meer informatie, foto’s en 
voorbeelden.

Locatie:  GC Ter Kommen
Tijdstip:  19.30 tot 22u. 
Inschrijven:  www.hoeselt.be/ 

klimaattuin

Maandag 8 november 2021 
‘Waarom en hoe je tuin klimaatrobuust 
inrichten’
Wat is de rol en impact van de klimaat-
verandering op onze tuinen? Je krijgt 
praktische handvaten mee om je tuin 
klimaatrobuust (her)in te richten zodat 
het een aangename plek wordt om het 
hele jaar door in te vertoeven. Ontdek 
de effecten van het beperken van ver-
harding, het creëren van schaduw, een 
goed waterbeheer en het aanplanten 
van divers en waar mogelijk inheems 
groen.

Maandag 13 december 2021  
‘Waterbeheer in de tuin’
Hoe kan je hemelwater in de tuin vast-
houden en in de bodem laten dringen 
of hergebruiken? Mogelijkheden zoals 
wateropvang via een hemelwaterput, 
-ton of -schutting, infiltratie via grep-
pel/wadi/buiborder, afkoppelen van een 
regenwaterpijp en groendaken komen 
uitgebreid aan bod. Na de sessie kan je 
zelf aan de slag om aan waterbeheer in 
je tuin te doen.

AMBERWORKSHOPS 
Wie nood heeft aan meer specifieke tips 
over natuurlijk tuinieren, kan terecht bij 
Centrum Duurzaam Groen. In samen-

werking met Limburg.net worden de 
Amberworkshops gegeven om van de 
Limburgse tuinen afvalarme, duurzame 
en natuurvriendelijke tuinen te maken.

Locatie:  De theoretische lessen 
gaan door in Zaal De 
Kruin (kruidentuin), 
domein Kiewit, Putven-
nestraat 108, 3500 
Hasselt. De praktijkles-
sen gaan door op het 
domein Kiewit.

Inschrijven: https://www.centrum-
duurzaamgroen.be/ 
vormingamber

Zaterdag 13 november van 9-12u
‘Starten met een voedselbos’ (theorie)
Welke eetbare planten zijn er en hoe 
kan je ze samen in een systeem com-
bineren?

Zaterdag 13 november  van 14-17u 
Wilgenconstructies in de tuin’ 
(praktijk)
Leer vlechten met wilgentenen. Samen 
gaan we verhoogde moestuinbakken 
vlechten (vierkante meterbakken).

Zaterdag 11 december van 9-12u
‘Een levende muur bouwen’ (praktijk)
Een stapelmuur trekt tal van dieren en 
planten naar je tuin zoals salamanders 
en speciale mossen. Leer stapelmuren 
bouwen met recuperatiematerialen en 
muurplantjes aanbrengen.

Zaterdag 11 december van 14-17u  
‘Vaste planten en hun eigenschappen’ 
(theorie)
Vaste planten moeten in de juiste om-
standigheden kunnen groeien, dan 
helpen ze je bij het tuinonderhoud en 
zorgen ze ervoor dat onkruid geen kans 
krijgt. Voor elk plekje in de tuin is er wel 
eentje te vinden die zich thuis voelt.

Gratis workshops  
natuurlijke tuinen

Respect voor 
afvalophaler en 
parkwachter 
Door weer en wind, op snikhete da-
gen, zelfs door vrieskou en sneeuw 
reppen de afvalophalers zich door 
alle straten van de verschillende ge-
meenten. Ook de parkbeheerders 
staan elke week opnieuw voor ons 
klaar zodat wij op een eenvoudige 
manier ons afval kwijt raken. Tijdens 
de week van 15 tot en met 20 no-
vember vestigen we extra aandacht 
op de job van de parkwachter en 
afvalophaler door hen onze dank-
baarheid te tonen.

Je kan je respect en dankbaarheid 
tonen door:
- Vooraf het afval mooi te sorteren 

als je naar het recyclagepark gaat;
- Je afvalzak niet te zwaar te ma-

ken;
- Je rolcontainer met het handvat 

naar de straatkant aan te bieden;
- Je zakken en containers steeds 

zorgvuldig te sluiten;
- Ervoor te zorgen dat papier en 

karton niet kunnen wegwaaien.

Laat je respect en dankbaarheid 
ook dit jaar opnieuw zien met een 
eenvoudige dankjewel of doe een 
strik rond je container of afvalzak. 
Laat een foto of berichtje na op de 
facebookpagina van Limburg.net en 
toon op welke manier jij de afval-
ophalers of parkwachters bedankt 
voor hun inzet.
Alvast bedankt voor jouw ‘dankje-
wel’!
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Hoeselt in Beeld
De coronateugels mogen sinds kort wat losser.
Dankzij de vrijetijdsdiensten stonden er al heel wat leuke activiteiten op het menu. Enkele sfeerbeelden:

3730 Sessies ‘Classic Style’ ‘Bar Pelouse’ op diverse locaties

Hoeselt Open Air met ‘Les Truttes’

Open Monumentendag in Alt-Hoeselt

Lezing van Rob (Fly) Vliegen in ‘t Fabriek

Jumpy Bumpy in volle actie

Willy Sommers zorgde voor één groot feest in GC Ter Kommen
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HOE
GEZOND
IS UW
GROND?

Met De Grote Grondvraag brengen we in kaart 
welke gronden in Vlaanderen gezond zijn 
en welke niet. Samen met u kunnen we elke 
vierkante meter grond weer gezond maken.
Benieuwd hoe het gesteld is met uw grond?

CHECK UW GROND OP
WWW.DEGROTEGRONDVRAAG.BE

VU: OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen / D/2019/5024/06
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Vlaanderen heeft een rijk industrieel 
verleden en dat laat zijn sporen na in de 
bodem. Zonder gezonde grond kunnen 
we de kostbare ruimte in Vlaanderen 
niet optimaal gebruiken. U wil toch ook 
dat open ruimte en gezond grondwater 
beschikbaar en betaalbaar zijn? Rede-
nen genoeg om te controleren of uw 
grond gezond is.

Is uw grond een risicogrond?
Een risicogrond is een terrein waarop 
vervuilende activiteiten worden of 
werden uitgevoerd, waardoor er een 
verhoogd risico op verontreiniging is 
ontstaan. Via de website www.degro-
tegrondvraag.be kunnen alle grondei-
genaars in Vlaanderen hun grond con-
troleren. U vult uw adres in, en aan de 
hand van de beschikbare informatie ziet 
u meteen of de grond een risicogrond 

is. Als dat het geval is, geeft de OVAM 
stap voor stap aan wat te doen om de 
grond opnieuw gezond te maken. Ook 
als uw grond onterecht opgenomen 
is als risicogrond, is het belangrijk dit 
recht te zetten. Hoe u dit moet doen, 
ontdekt u op de website.

Sanering is niet altijd nodig
Wie na eigenaar blijkt te zijn van een 
risicogrond, hoeft zich geen zorgen te 
maken. Lang niet elke risicogrond moet 
noodzakelijk gesaneerd worden. Een 
oriënterend bodemonderzoek geeft 
in eerste instantie vooral informatie 
en zekerheid over de grond, en leidt 
niet noodzakelijk tot sanering. Is die 
sanering toch verplicht, dan zorgt de 
OVAM voor begeleiding bij alle stap-
pen die de grondeigenaar moet zetten 
om de grond opnieuw gezond te maken. 

In heel wat gevallen zal de OVAM ook 
de kosten van het onderzoek én de sa-
nering dragen.

Ook voor bedrijven zijn er heel wat 
ondersteuningsmechanismen om een 
mogelijke sanering haalbaar te ma-
ken. Meer info hierover vindt u op  
www.ovam.be/aanpak-op-maat.
We roepen alle grondeigenaars in 
Vlaanderen op om via www.degrote-
grondvraag.be hun grond te controle-
ren. 2036 lijkt nog ver weg, maar bo-
demonderzoeken en de noodzakelijke 
saneringen vragen tijd. Willen we de 
beoogde timing halen, moeten we nu 
van start gaan. Door uw grond nu al te 
controleren, kan u als grondeigenaar 
ook vermijden dat u later voor verras-
singen komt te staan en een verplicht 
onderzoek moet uitvoeren. Langer 
wachten kan de verontreiniging boven-
dien verergeren, en het prijskaartje ho-
ger doen oplopen. Het is dus in ieders 
belang dat zoveel mogelijk grondeige-
naars tijdig hun grond nakijken.

  www.ovam.be/de-grote-grondvraag 
www.degrotegrondvraag.be 

De Grote Rondvraag
Hoe gezond is uw grond? De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaande-
ren de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd 
moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 
2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden in sanering zijn. Op de cam-
pagnewebsite vinden inwoners en bedrijven van alle Vlaamse gemeenten informatie 
over de bodemkwaliteit van hun perceel.
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Het talent en de vakkennis van de 
vele erkende ambachtslieden in 
België wordt op 20 en 21 novem-
ber weer in de kijker gezet.

Tussen 9.00 en 17.00 uur is ie-
dereen welkom bij Atelier Van-
duca. De bezoekers krijgen de kans 
om een kijkje te nemen achter de 
schermen. 
Er wordt verteld over het belang 
van conserverend inlijsten, restau-
ratie van kaders en schilderij.
Ook zullen verschillende kunste-
naars hun ingelijste werken ten-
toonstellen. 

  www.ateliervanduca.be |  
www.dagvandeambachten.be

Dag van de Ambachten - Atelier Vanduca  zaterdag 20 en zondag 21 november

Goed nieuws voor eigenaars van een oude hoogstamboom-
gaard. De gemeente en het Regionaal Landschap Haspen-
gouw en Voeren slaan de handen in elkaar om je te helpen bij 
het herstel. Hoogstamboomgaarden bepalen mee het land-
schapsbeeld van onze gemeente en ze vormen groene stap-
stenen waar tal van dier- en plantensoorten nog een plekje 
vinden. We zien ze helaas de laatste jaren meer en meer af-
takelen en verdwijnen. Belangrijk genoeg dus om extra mid-
delen en manschappen in te zetten om deze elementen te 
behouden.

Moeten je bomen dringend eens gesnoeid worden, is er 
ruimte voor nieuwe bomen of zoek je een oplossing voor het 

beheer, neem dan contact op met het Regionaal Landschap. 
Zij bekijken samen met jou wat er nodig is om de boomgaard 
in ere te herstellen en werken een herstelplan uit. De ge-
meente voorziet ondersteuning om je te helpen bij het be-
houd van de boomgaard. Voor beperkte aanvragen kan je 
gebruik maken van het gemeentelijk subsidiereglement voor 
kleine landschapselementen zoals je vorige maand kon le-
zen in dit magazine. In grotere boomgaarden kan een land-
schapsteam komen helpen bij het herstel. 

Interesse? Meld je voor 30 november 2021 aan bij het Re-
gionaal Landschap. Contact: Tine Rijvers landschapsloket@
rlhv.be, 011 24 91 58

Herstel je oude hoogstamboomgaard
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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 DIENSTENZIJN GESLOTEN OP

MAANDAG 1 NOVEMBER – ALLERHEILIGEN  |  DINSDAG 2 NOVEMBER – ALLERZIELEN 
DONDERDAG 11 NOVEMBER – WAPENSTILSTAND  |  MAANDAG 15 NOVEMBER – KONINGSFEEST

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

3/09/2021 Emmely BEUNCKENS en Antonio SPADAFORA

18/09/2021 Ine VANDERSTRAETEN en Nicky MARTENS

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

2/09/2021 Elisa WOLFS 25/12/1935

2/09/2021 Robert CAMPFORTS 20/08/1963

6/09/2021 Mark DECAT 24/12/1968

12/09/2021 Florentine COLSON 27/01/1956

15/09/2021 Joanna CLAESEN 8/08/1933

18/09/2021 Mathieu PETERS 9/12/1946

26/09/2021 Jozef PAULY 28/10/1934

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING
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Papier en karton 
maandelijks 
opgehaald.

Glas- en textiel- 
containers 

blijven staan.

VANAF  
1 JANUARI 2022: 
AFVAL OP EEN 

ANDERE MANIER 
OPGEHAALD

3 41 2

Om de twee weken op 
dezelfde dag 3 soorten 

afval buiten zetten:  
huisvuil, pmd en textiel. 

5

Elke afvalsoort  
gaat naar een 

verwerkingsbedrijf. 

De zakken worden  
gesorteerd per kleur. 

De wagen rijdt met 
alle zakken naar het 

sorteercentrum. 

Alle zakken worden 
door één ophaal-
wagen opgehaald. 

versie: ZUID-LIMBURG, juli 2021

Meer info op www.limburg.net/optimo

Eén ophaaldag voor alle afvalzakken.

Minder wagens op de baan: goed voor 
milieu, klimaat, mobiliteit en gezondheid.

Minder afval bij de niet-recycleerbare  
afvalsoort huisvuil.

Kortom: klaar voor de toekomst!
Gft-container 
blijft bestaan.

Grofvuil op 
aanvraag blijven 

wij aan huis 
ophalen.

NIET

GROFVUIL

Elektrische  
apparaten

Huisvuil Recycleerbaar afval 

textiel

huisvuil pmd

NIEUW

1 ophaaldag voor: 

BESTAANDE 
AFVALSOORTEN

NIEUWE 
AFVALSOORT

Huisvuil Pmd Textiel
klein groot

Prijs/rol 6,25 euro 12,50 euro 3 euro 1 euro

Prijs/zak 0,63 euro 1,25 euro 0,15 euro 0,10 euro

Literinhoud/zak 22 liter 44 liter 60 liter 50 liter

Aantal zakken/rol 10 20 10

Kleur grijs blauw oranje

Sluiting flappen trekband flappen

TEXTIELPMDHUISVUIL

GFT Papier en karton Grofvuil

Prijs
120 liter 40 liter

0 euro
2 m³: 20 euro
Max. 4 m3 per aanvraag.40 euro 15 euro

Ophaling Tweewekelijks Maandelijks
Op aanvraag (via www.
limburg.net/bestel-
len-aanvragen)

Hoe?

Zet uw gft-container 
op een goed zichtbare 
plaats, met het handvat 
naar buiten en met 
geldige gft-sticker.

Steek het papier en karton 
in een kartonnen doos of 
bind het goed samen.

Surf naar  
www.limburg.net en klik op 
‘Bestellen & Aanvragen’. 

Meer info over Optimo op limburg.net/optimo

Optimo: 3 afvalsoorten  
op 1 dag opgehaald

APARTE OPHALINGEN

Uw ophaaldagen kunt u raadplegen op limburg.net/afvalkalender

Ontdek Optimo
Vanaf 1 januari 2022 zal de ophaling van het afval bij 
jou aan huis anders verlopen. Het nieuwe systeem 
heet Optimo en biedt heel wat voordelen, voor jou, 
het milieu en de mobiliteit. Eén ophaalwagen haalt 
op één dag meerdere afvalsoorten op aan huis. 
Nadien worden de zakken gesorteerd. Voor de ge-
meente Hoeselt betekent het dat huisvuil, pmd en 
textiel tweewekelijks samen worden opgehaald. De 
gft-container blijft bestaan en wordt op de andere 
week opgehaald. De ophaling van papier en karton 
blijft maandelijks en ook voor grofvuil verandert er 
niets: ophaling aan huis kan je aanvragen via www.
limburg.net. Op dit moment bereidt Limburg.net 
alles voor op de overschakeling naar het nieuwe 
systeem vlot te laten verlopen. Voor meer info kan 
je terecht op de website van Limburg.net of volg 
hen op sociale media en blijf zo op de hoogte.


