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Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Hoeselaar,

Hopelijk gaat alles nog steeds goed met u. De vorige keer 
dat ik u mocht schrijven via het voorwoord van dit maga-
zine is alweer meer dan een half jaar geleden. In die tijd 
is er weer heel wat gebeurd en beslist, maar ik kom toch 
nog graag even terug op de belangrijkste beslissing die de 
gemeenteraad in tussentijd genomen heeft: de principiële 
goedkeuring van de fusie.

Het is niet meteen het meest populaire topic en de menin-
gen erover zijn verdeeld. Toch besliste de gemeenteraad op 
maandag 28 juni 2021 unaniem om de voor- en nadelen 
van een mogelijke fusie met Bilzen verder te onderzoeken. 
Niets meer en niets minder. Het is hoe dan ook een moe-
dige beslissing van onze raadsleden aangezien niemand van 
hen weet wat de impact zal zijn op zijn of haar ‘postje’ in 
een volgende legislatuur. Het enige dat we binnenkort na 
uitgebreid studiewerk wel gaan weten, is de impact van de 
fusie op Hoeselt en de Hoeselaar. Niet enkel de financiële 
impact, maar ook de gevolgen op vlak van dienstverlening, 
langetermijnbeleid en organisatiestructuur. De uitkomst 
van de verdere studie zal de komende maanden het 
voorwerp van discussie zijn om al dan niet over te gaan tot 
de definitieve goedkeuring van de fusie. Het belang van 
de burger zal dus primeren boven het eigenbelang van de 
politici, zoals het hoort. 

Nu ik toch uw aandacht heb, wil ik 
u ook graag uitnodigen om de ge-
meente- en OCMW-raden (weer) 
fysiek bij te wonen. Om de social 
distance van 1,5 meter te bewaren, 
komt de gemeenteraad nog steeds 
samen in GC Ter Kommen i.p.v. de 
raadszaal van het gemeentehuis. 
Ondanks dat er op onze huidige 
locatie zelfs meer plaats voor het 
publiek is voorzien, is het aantal 
toeschouwers aanzienlijk afgenomen in vergelijking met de 
periode voor het coronatijdperk. Ik kan u alvast verzekeren 
dat we er alles aan doen om de veiligheid van het publiek 
maximaal te waarborgen, dus laat dat geen reden zijn om 
thuis te blijven. 

Afsluiten ga ik doen met u een aangename december-
maand en prettige feestdagen te wensen. Uiteraard wens 
ik u ook veel leesplezier met deze editie van Hoeselt Mag 
Gezien!

Groetjes en tot de volgende!

Jordi
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Op 1 januari 2022 verandert er heel 
wat op afvalgebied in Limburg. De 
wissel in zakken komt er omwille van 
twee redenen. Zo zijn de nieuwe zak-
ken gemaakt van gerecycleerd plastic, 
dat moet volgens Vlaamse wetgeving. 
Ze zijn ook steviger. Dat is van belang 
als er verschillende afvalsoorten tege-
lijk worden opgehaald via het Optimo-
systeem. 

Daarom worden de volgende afvalzak-
ken vanaf volgend jaar niet meer aan-
vaard: 
Pmd: blauwe zakken met zwart treklint 

(om te ruilen voor nieuwe blauwe zak-
ken met wit treklint)

Huisvuil: bordeaux zakken - klein en 
groot (om te ruilen voor grijze zakken 
- klein en groot)

Wat met de oude zakken? 
Vanaf 1 december 2021 tot en met 31 
maart 2022 kunnen inwoners volle-
dige rollen oude zakken omruilen voor 
nieuwe rollen. 
Losse oude zakken kunnen niet in-
geruild worden, maar mogen wel 
aangeboden worden tot en met  
31 december 2021.

Hou hier rekening mee: 
- Wissels tussen afvalsoorten zijn niet 

mogelijk bij omruilen.
- Huisvuilzakken kunnen wel van for-

maat geruild worden, bijv. 2 rollen 
kleine zakken voor 1 rol grote zakken 
of omgekeerd.

- Pmd-zakken met zwarte lintjes kun-
nen na 1 januari 2022 ook niet meer 
naar het recyclagepark gebracht 
worden.

Waar kan je oude rollen zonder af-
spraak omruilen vanaf 1 december?
- Dienst omgeving, gemeentehuis 

Hoeselt

Wat verandert er verder vanaf 1 janu-
ari met je afval?
- Pmd, huisvuil en textiel worden op 

1 ophaaldag tweewekelijks opge-
haald. Welke dag dat is, vind je terug 
in de nieuwe afvalkalender die je in 
december in de bus krijgt. De an-
dere week is de gft-container aan 
de beurt. Het papier en karton blijft 
maandelijks aan huis opgehaald wor-
den.

- Het maximale aantal zakken per op-
haalbeurt is voor huisvuil: 4 grote of 
8 kleine zakken, voor pmd: 8 zakken 
en voor textiel: 4 zakken.

- Textielzakken voor ophaling kosten 
1 euro voor een rol van 10 zakken. 
In de textielcontainers kan je nog 
steeds gratis textiel deponeren.

- Asbest kan je vanaf 1 januari perma-
nent naar het recyclagepark bren-
gen. Het wordt enkel aanvaard als 
het verpakt wordt aangeleverd. Ver-
pakking koop je op voorhand in het 
recyclagepark.

- Nieuwe gft-container nodig? Vanaf  
1 januari worden containerinterven-
ties niet meer door de gemeente 
maar door Limburg.net uitgevoerd. 
Je kan Limburg.net dan ook recht-
streeks contacteren als er een pro-
bleem is met je container.

Oude afvalzakken? Ruil ze om tussen 1 december en 31 maart 

De feestdagen staan weer voor de deur. Hoog tijd dus om 
alvast geschenken in huis te halen.

De Hoeselt kadobon is niet alleen een leuk geschenkidee 
voor de feestdagen, maar hierbij geef je tevens onze lokale 
handelaars een duwtje in de rug.

De waarde van de Hoeselt Kadobon bedraagt 10 euro en is 
onbeperkt geldig. 

Je kan de kadobon kopen bij de dienst Burgerzaken op het 
gemeentehuis en gebruiken bij meer dan 40 deelnemende 
handelaars.  

De handelaars zijn herkenbaar aan de etalagesticker. Daar-
naast is de lijst ook raadpleegbaar op https://www.hoeselt.
be/nl/kadobon en wordt bij de Hoeselt Kadobon een lijst 
met deelnemende handelaars gevoegd.

Een leuk geschenkidee?
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MOVIES FOR KIDS

Gordon & Paddy: De zaak van 
de gestolen nootjes 
Woensdag 15 december om 14.00 uur | GC Ter Kommen

Jarenlang heeft commissaris Gordon de rust in het bos bewaard. 
Nu droomt hij van zijn pensioen. Met de pientere muis Paddy 
heeft hij de ideale opvolger gevonden. Voor haar eerste zaak 
moet Paddy meteen stevig aan de slag: wie heeft de nootjes van 
de eekhoorn gestolen? Waar is het verdwenen ei gebleven? En is 
de vos echt een superschurk?
Samen zijn Gordon & Paddy een onklopbaar team: de ervaren 
oude man en de jonge spring-in-’t veld. Klassieke tekenanimatie 
op maat van een heel jong publiek. Met de looks van een schattig 
prentenboek en het verhaal van een spannende detective. 

  Nederlandsgesproken animatiefilm (SE 2018) | Duur: 65’ – einde rond 15.20u.
Leeftijd: 4+ | Tickets: 3 euro - via www.terkommen.be

 

SINTVOORSTELLING VOOR DE 
HELE FAMILLIE

Blinde Vink:  
Radio Speculaas

Woensdag 1 december om 14.00 uur | GC Ter Kommen

Sinterklaas presenteert live vanuit de stoombootstudio pro-
gramma’s als ‘De Sinterklaas Top 5’, ‘Het Sinterview’, ‘De 
Sintste Mens’ en ‘De Bakplaat’.
Maar voor de uitzending kan beginnen moet Techniekpiet de 
rode draad vinden, wil Bakpiet een nieuwe speculaassmaak 
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 / Prijs: 6 euro – tickets via www.terkommen.be

THEATER

Els de Schepper ziet ze vliegen
Vrijdag 3 december om 20.15 uur | GC Ter Kommen

Els de Schepper presenteert een gloednieuw spektakel, een turbu-
lente vlucht uit de realiteit. Je zal worden meegevoerd in een wereld 
vol ontroering, glimlachjes en schaterbuien. Je komt binnen in een 
fictieve luchthaven alwaar je op een bijzondere manier zal worden 
ingecheckt. Je loopt door de douane, en komt binnen in de wonder-
lijke wereld van EDS Airlines. Je zet je gsm in vliegtuigstand en dan 
start een dolle show vol gein en ongein. Laat je dus meevoeren op 
een expeditie tot in de diepste kern van Els haar hoofd. Een zoek-
tocht met als belangrijkste vraag: waar zijn de liefde en de uitbun-
digheid gebleven?
Fasten your seatbelts en geniet van de fratsen van Dikke Rita uit 
Gent die plotseling stewardess is geworden. Geniet van de wijze  
naïviteit van Klein Elske en haar denkbeeldig vogeltje. Luister naar de 
buitensporige Nonkel Richard en hoe graag hij zijn Rita ziet. En leer 
hoe Sonja de depressieve reisleidster op zoek is naar het grote geluk.
  
Els de Schepper ziet ze vliegen is ondertussen de 15e show van Els 
de Schepper. Met elke voorgaande show trok Els op een indruk-
wekkende tournee door Vlaanderen, wat nogmaals onderstreept 
dat zij de onbetwiste grande dame van het Vlaamse cabaret is.

 Tickets: 25 euro/22 euro (reducties) - via www.terkommen.be

MUZIEK

Mama’s Jasje:  
De jaren van verstand
Vrijdag 10 december om 20.15 uur | GC Ter Kommen

Mama‘s Jasje mag trots te-
rugblikken op een 30-jarige 
carrière. Met zijn deelname 
aan Liefde voor muziek is Pe-
ter Vanlaet helemaal terug. 
De ervaren liveband vindt 
het evenwicht tussen hits uit 
de beginperiode met o.a. ‘Zo 
ver weg’, ‘Teken van leven’, 
‘Doe het licht maar uit’ en 
hommages van eind jaren 90, 
denk vooral aan ‘Als de dag 
van toen’, ‘Laat me alleen’.
De laatste jaren heeft de 

groep rond Peter Vanlaet niet stilgezeten en bracht eind 
2018 een nieuw album uit: Nieuwe Jas.

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

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

UITVERKOCHT



De coronapandemie heeft de werking 
van ons Dienstencentrum en zeker ook 
ons dagelijkse leven grondig door elkaar 
geschud. Onze mensen hebben behoef-
te om terug samen te komen en willen 
graag de draad terug oppikken. De nood 
aan sociaal contact is groot.

Na de heropstart begin september van 
ons maaltijdenrestaurant, Dorpsrestau-
rant Hoeselt-centrum, de cursus aqua-
gym 50+ en de Tai Chi cursus, zijn half 
oktober nog een aantal activiteiten te-
rug opgestart. 

Omwille van wijzigingen in het bezoe-
kers- en vrijwilligersbestand, blijft het 
aanbod nog beperkt tot een haalbare 
planning.
Wij heten jullie van harte welkom in ons 
Dienstencentrum voor: 

OPEN CAFETARIA  
Elke werkdag van 10.00 tot 13.30 
uur Monet zaal                                                                                      
De cafetaria van de Monet zaal is terug 
open. Je kan dus terug een tasje koffie 
komen drinken, een babbeltje slaan en 
genieten van een gezellig samenzijn. 

Namiddag blijft de cafetaria nog ge-
sloten, uitgezonderd op donderdag-
namiddag als het kaarten en rummicub 
plaatsvindt. 

MAALTIJDEN- 
RESTAURANT 
Elke werkdag van 12.00 tot 13.30 uur 
Monet zaal 
Het maaltijdenrestaurant is toeganke-
lijk voor 65-plussers en personen met 
het omnio-statuut (beter gekend als 
WIGW statuut).

De dagelijkse levering van warme 
maaltijden gebeurt door Resto Kiele-
berg.

Voor 7 euro kan je een dagmenu be-
stellen bestaande uit soep, hoofdge-
recht en een dessert. De bediening 
gebeurt door onze vrijwilligers. 
Bestelformulieren zijn te verkrijgen in 
de cafetaria en vooraf inschrijven is 
verplicht. 
Betaling via maandelijkse overschrij-
ving. 

Inlichtingen via OCMW Hoeselt 
tel. 089 30 92 60  

FIT-UURTJE of 
STOELGYM
Elke woensdag van 10.00 tot  
11.00 uur | Monet zaal  
Samen in een kring, al zittend turnoe-
feningen doen en dit om de dagelijkse 
conditie op peil te houden.

Gratis deelname. Bij mooi weer kun-
nen de deelnemers ook een gezond-
heidswandeling maken. 

KIENEN
Elke woensdag van 13.30 tot  
17.00 uur | Ensor zaal  
Het kienen blijft een populaire spelac-

tiviteit en een ideaal tijdverdrijf voor 
onze senioren! 

KAARTEN  
& RUMMICUB 
Elke donderdag van 13.30 tot  
17.00 uur |Monet zaal 
Eindelijk terug kaarten of rummicub spe-
len! Niet alleen goed voor het geheugen 
maar ook voor de sociale ontmoeting. 

Heb je interesse om deel te nemen aan 
één of meerdere activiteiten, gelieve je 
vooraf in te schrijven en te melden of 
je het OCMW-busje nodig hebt!                                                
Mondmaskerplicht bij het betreden 
van het dienstencentrum en bij elke 
verplaatsing.
Inschrijven kan via de Onthaalbalie 
OCMW tel. 089 30 92 60 of recht-
streeks bij de centrumleider Mira Bre-
ban tel. 089 30 92 63.             
                                   

DORPSRESTAURANT 
Hoeselt-centrum 
2 dinsdagen per maand van 12.00 tot 
13.30 uur | GC Ter Kommen 
Inschrijven en inlichtingen via OCMW 
Hoeselt tel. 089 30 92 60  

  OCMW Hoeselt, Europalaan 1 tel. 089 30 92 60

VAN HARTE WELKOM!  

 OCMW-Dienstencentrum organiseert de 
heropstart van een aantal activiteiten!
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De aanplant van nieuwe hoogstamfruitbomen en de ver-
jonging van bestaande hoogstamboomgaarden krijgt de 
laatste jaren steeds meer aandacht. Daarnaast zien we dat  
het behoud en het beheer van erg oude fruitbomen, de  
veteraanfruitbomen, veel minder aandacht krijgt. Toch zijn 
net die veteraanbomen ecologisch heel waardevol. Het zijn 
bomen in hun laatste levensfase, vol holtes en dood hout. Ze 
vormen een bron van leven voor vele diersoorten wat hen 
onmisbaar maakt in een bio-divers fruitlandschap. 
 
Bij (her)aanleg van een hoogstamboomgaard worden vaak 
alle oude bomen gekapt om de boomgaard te vernieuwen. 
Een goed bedoeld opzet van eigenaars om met een mooie, 
propere boomgaard te starten. Toch is het behoud van ve-
teraanfruitbomen van cruciaal belang. Ze hebben een zeer 
hoge ecologische en historische waarde. Daarnaast zijn oude 
fruitbomen een vorm van landschapsbeleving en een be-
langrijke genenbron. Ze zorgen voor een grote diversiteit aan 
oude fruitsoorten. 
 
Veteraanbomen zijn bio-diverse stapstenen in de boomgaard 
en het landschap. In de holtes huizen spechten, steenuilen 
en vleermuizen. Het dode hout doet dienst als voedsel of 
schuilplaats voor onder andere kevers en wilde bijen. Als na-
tuurverbindingselement in het versnipperde Vlaanderen kan 
een hoogstamboomgaard het verschil maken voor fauna- en 
florasoorten die het moeilijk hebben. 

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren ontwik-
kelde een infofiche rond veteraanbomen. Je vindt ze hier: 
www.rlhv.be/veteraanbomen-als-stapsteen 

Welk onderhoud vraagt een 

veteraanfruitboom?

Als we van deze veteranen willen blijven genieten, is het belangrijk 

om ze zo lang mogelijk in leven te houden en andere fruitbomen 

de kans te geven om oud te worden. Zo is opvolging verzekerd. 

•  Vermijd schade door grazende dieren door een houten afrastering  

 rond de boom te plaatsen. Let op dat je de boomwortels niet 

 beschadigt. Een handgrondboor is hiervoor zeer geschikt.  

•  Hou bij het maaien steeds wat afstand van de stam om maaischade

 te voorkomen en let op voor oppervlakkige wortels. 

•  Spreid noodzakelijke snoeiwerken over meerdere jaren, met 

 rustjaren tussenin. Een evaluatie van de reactie op de uitgevoerde  

 snoei en de groeikracht van de boom is hierbij cruciaal. 

•  Voorkom grote takbreuk, waarbij de stam mee uitscheurt, door deze  

 takken te snoeien. Ook recent ontwikkelde takken kunnen zwakker  

 aanhechten op de stam en daardoor sneller afbreken. Holle takken  

 kan je reduceren of uitlichten om hen minder zwaar te maken.

•  Je kan de snoeiwerken best door een gespecialiseerd 

 boomverzorger laten uitvoeren waarbij de veteraanboom een jonge  

 kroon krijgt op een dikke knoestige stam.

Laat zoveel mogelijk dood hout in de boomgaard liggen. Holle takken 

blijven best in de boom aanwezig als staand dood hout of kan je onder 

de boomspiegel opstapelen, dun hout kan je verwerken in een takkenwal. 

Aandacht voor onze veteraanfruitbomen 

Veteraanfruitbomen
Houtig erfgoed met karakter 

Veteraanfruitbomen herken je aan hun dikke, knoestige stam, niet 

zelden met holtes in. Onderaan in de kruin zie je relatief jonge, vitale 

takken, bovenaan vooral dikke en dode exemplaren. Het zijn bomen in 

hun laatste levensfase. Deze taaie rakkers vormen karaktervolle bakens 

in het landschap, maar worden door de mens vaak te snel verwijderd. 

En dat is jammer, want al zijn ze oud, takelen ze stilaan af en zijn ze 

minder productief, ze herbergen nog steeds belangrijke natuurwaarden.

 

Troeven van een 
veteraanfruitboom

In en rond een veteraanfruitboom 

vinden talloze dieren en planten een 

onderkomen, schuilplaats of voedsel. 

Holle, dode takken vormen komme-

tjes voor regenwater, waarvan heel 

wat dieren dankbaar gebruik maken. 

In de kruin vinden we tal van kevers, 

wilde bijen en zweefvliegen. 

In holtes nestelen vogels en kleine 

zoogdieren. 

In het voorjaar leveren de bloesems 

volop nectar. In het najaar smullen 

vogels, muizen, de das, vlinders en 

andere dieren van het rijpe fruit.

Eigenschappen

Traag afstervende kruin (boven)

Jonge vitale takken (midden)

Imposante stamomtrek met holtes, 

scheuren en zwammen (onderaan)
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ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2021 in Hoeselt

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE CORONAMAATEGELEN

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

 GC Ter Kommen www.terkommen.be

Donderdagen 2, 16 en 23 december
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 3 december
ELS DE SCHEPPER  
ZIET ZE VLIEGEN
20.15 u. GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen www.terkommen.be

Dinsdag 7 en di 21 december
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen

 OCMW 089 30 92 60

Donderdag 9 december
OPEN-KLAS-DAG  
EN INSCHRIJVINGEN 
NIEUWE KLEUTERS
18.30 u.   Basisschool De Tweesprong, 
Romershovenstraat 76

 089/41 67 77

Vrijdag 10 december
MAMA’S JASJE:  
DE JAREN VAN VERSTAND
20.15 u. GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen www.terkommen.be

Zaterdag 11 december
A.O.B. ORNITHOLOGISCH 
PROVINCIAAL 
KAMPIOENSCHAP –  
DE ROERDOMP  
DER DEMERSTREEK
Tentoonstelling van siervogels
09.00 u. tot 19.00u.  PC De Altenaar

  jaak.cosemans@telenet.be

Zaterdag 11 december
VOGELVERKOOP  
DE ROERDOMP  
DER DEMERSTREEK
12.30 u. tot 17.00 u.   PC De Altenaar

  jaak.cosemans@telenet.be

Zondag 12 december
A.O.B. ORNITHOLOGISCH 
PROVINCIAAL 
KAMPIOENSCHAP – 
DE ROERDOMP DER 
DEMERSTREEK
Tentoonstelling van siervogels
09.00 u. tot 13.00 u.   
PC De Altenaar

  jaak.cosemans@telenet.be

Zondag 12 december
RUILBEURS MODELTREINEN 
– HOESELTSE TREINCLUB 
VZW
08.00 u. GC Ter Kommen

 Danny Smets 089 51 46 44

Woensdag 15 december
KINDERFILM:  
GORDON & PADDY: DE ZAAK 
VAN DE GESTOLEN NOOTJES
14.00 u.   GC Ter Kommen

 GC Ter Kommen www.terkommen.be

Zondag 12 december
WERELDLICHTJESDAG – 
HERDENKING  
OVERLEDEN KINDEREN
Inschrijven voor 5 december op  
www.wereldlichtjesdag.be
18.00 u.   Kluis van Vrijhern

 www.wereldlichtjesdag.be of 0477 40 37 83

Donderdag 16 december
OPEN-KLAS-DAG  
EN INSCHRIJVINGEN 
NIEUWE KLEUTERS
18.00 u.   Kleuterschool Spelenderwijs, 
Beukenlaan 35

 089 41 67 77

UITVERKOCHT
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Al enkele weken kan tv-kijkend 
Vlaanderen op Play 4 de bakkunsten 
van Silke Hendriks bewonderen in 
‘Bake Off Vlaanderen’. De 30-jarige 
Wermse doet dat goed. “Nochtans 
ben ik pas vlak voor het uitbreken 
van de coronacrisis beginnen bak-
ken. Bij de Chiro van Hern konden 
ze eerst niet geloven dat ik me voor 
‘Bake Off’ had ingeschreven”, lacht 
een vrolijke Silke.

Hoeselt supportert voor 
Silke Hendriks in ‘Bake Off’
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Onder het mom van ‘waarom ook 
niet?’ schreef de leerkracht algeme-
ne vakken en Engels aan het BSO in 
Diest zich in. “Ik was online een ver-
gadering aan het volgen, begon te 
surfen en kwam de oproep voor ‘Bake 
Off’ tegen. Voor ‘de flauwe’ heb ik me 
dan ingeschreven”, blikt Silke terug. 
Ze overleefde drie voorrondes en bakt 
nu onder het goedkeurend oog van 
presentator Wim Opbrouck op tv. “Er 
waren meer dan duizend kandidaten. 
Die zijn herleid naar tachtig en uitein-
delijk naar tien. Nooit had ik gedacht 
dat ik erbij zou zijn, maar het is in elk 
geval superfijn om te doen. Alleen 
gaat het met zoveel camera’s rondom 
je heen er veel stressvoller aan toe 
dan wanneer je thuis in je eigen keu-
ken staat.”

Oefenen, oefenen en oefenen
Haar deelname is ergens wel een ver-
rassing. De bakmicrobe kreeg de naar 
Rijkhoven uitgeweken Silke pas vorig 
jaar te pakken. “Ik had me ingeschre-
ven voor een cursus, maar na drie les-
sen kwam er corona en was het ge-
daan. Thuis heb ik dan maar wat verder 

geëxperimenteerd via de online oplei-
ding.” Dat experimenteren was ook 
nodig in aanloop naar ‘Bake Off’. “De 
voorbereiding op het programma be-
gon twee maanden op voorhand al. 
Kwestie van dat je niet plots compleet 
onwetend in een tv-studio staat. Ik 
kreeg opdrachten mee en dan moet 
je oefenen. Veel oefenen. Veel heb ik 
moeten opzoeken. Gelukkig kreeg ik 
hulp van een vriendin en de bakgenen 
moet ik van mijn oma hebben”, ver-

telt Silke die over een vlotte babbel 
beschikt.

Toekomstplannen
Silke hoopt dat haar nieuwe hobby 
nog een serieus vervolg krijgt na ‘Bake 
Off’. “Hopelijk kan ik in bijberoep 
beginnen bakken. Momenteel bekijk 
ik met Enza Denaro, de andere Lim-
burgse kandidate uit ‘Bake Off’, welke 
mogelijkheden er zijn. Op mijn Insta-
grampagina Misbaksil, de naam is een 
ideetje van mijn Chirovrienden, is er 
toch wel heel wat interesse. Er zijn 
enorm veel volgers bijgekomen sinds 
de start van het programma. Stilzitten 
lukt me toch niet, dus ik zie zo’n job als 
bakker in bijberoep wel zitten”, klinkt 
het enthousiast.

Tattoo
Wat de toekomst ook brengt voor 
Silke, ze houdt er sowieso meer dan 
alleen maar mooie herinneringen aan 
‘Bake Off’ over. “Klopt, ik heb mijn 
deelname vereeuwigd met een tattoo. 
Acht heb ik er intussen al. Speciale 
momenten in mijn leven wil ik op die 
manier blijven herinneren. Op mijn 
rechterbovenarm staat nu een grote 
garde en een pannenlikker. Andere 
tattoos die ik heb gaan onder meer 
over een vriendinnenweekend en een 
inleefreis in Zuid-Afrika.” Tot slot wil-
len we nog weten wat de specialiteit 
van het huis is van bakkampioene in 
spé Silke Hendriks. “Met cinnamon 
rolls of kaneelrollen ben ik begonnen 
en dat lukt me zeer goed. Maar het 
liefst maak ik frangipane taarten. Dat 
is voor mij gewoonweg het leukste om 
te maken.” Smakelijk!

Bake Off Vlaanderen, woensdag, 
Play4, 20.35 uur



‘De vreselijke kleur rood’ gaat over 
Arjan, een onzekere jongen van elf. 
Hij voelt zich vaak ongemakkelijk bij 
anderen en hij bloost snel. Dat vindt 
hij vreselijk. Daarom haat hij de kleur 
rood. Zijn broer Casper is razend po-
pulair en maakt zich nooit zorgen. Ar-
jan benijdt hem hierom. Hij is het beu 
om verlegen te zijn en wil hier iets aan 
doen met alle gevolgen vandien. Win-
de schreef het boek in de coronazomer 
van 2020. “Zoals wel meer mensen 
had ik plots meer tijd en kon ik dingen 
doen die anders niet mogelijk waren”, 
verduidelijkt de marketingverantwoor-
delijke van Isola. “Ik merkte dat ik in 
de gesprekken met mijn kinderen op 
een limiet botste. Ze worstelden met 

een aantal thema’s en ik probeerde 
hen goede raad te geven en moed in 
te spreken. Alleen had ik niet het ge-
voel dat ik altijd tot hen doordrong. 
Toen besloot ik een verhaal te schrijven 
met personages en situaties waarin ze 
zichzelf konden herkennen, maar met 
voldoende andere elementen. Op die 
manier was het voor hen een leuk en 
boeiend verhaal. De personages zijn 
dus wel geïnspireerd op mijn kinderen, 
maar zijn zeker geen kopieën van hen”, 
benadrukt Winde.

Nieuwsgierigheid
Het plan van Winde werkte. “In eerste 
instantie wekte ik hun nieuwsgierig-
heid op als ik aan het schrijven was. Ze 

wilden weten waar ik mee bezig was en 
wilden het heel graag lezen. Telkens als 
er een hoofdstuk af was, liet ik het hen 
lezen. Spontaan begonnen ze te pra-
ten over het verhaal en pasten ze het 

Winde Blocken schrijft dankzij haar 
dochters een eerste kinderboek
Met ‘De vreselijke kleur rood’ heeft Winde Blocken (40) haar eerste kinderboek ge-
schreven. Ze geeft daarin haar dochters en andere kinderen enkele boodschappen 
mee. “Mijn gevoel was dat het beter tot ze zou doordringen wanneer ik alles verpakte 
in een leuk verhaal met situaties waarin ze zich zouden herkennen. Carice (10) en 
Riëlle (9) waren zo enthousiast dat ze mij aanspoorden om het verhaal te laten pu-
bliceren”, vertelt Winde.
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Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Kleine Landeigendom heeft 22 sociale 
koopappartementen gebouwd in het 
binnengebied, genaamd Jentjesplein, 
gelegen tussen de Bilzersteenweg en 
de Stationsstraat  in Hoeselt. 

Het bouwproject bestaat uit 2 blokken 
namelijk blok A met 14 flats en blok 
B met acht flats. Ook is er een grote 
parkeergarage onder blok A voorzien 
met voor ieder appartement een apar-
te standplaats. 

Op dit ogenblik zijn nog 10 apparte-
menten te koop waarvan 1 apparte-
ment met 1 slaapkamer voor 2 per-
sonen en 9 appartementen met 2 
slaapkamers voor 3 of 4 personen.

Al de appartementen zijn volledig af-
gewerkt, inclusief de vloeren maar 
zonder een ingebouwde keuken.

Het gaat om flats van circa 60 tot  
110 m² bewoonbare oppervlakte.

De verkoopprijzen liggen tussen 
149.976 euro en 244.186 euro inclu-
sief BTW. 
De notariskosten zowel voor de lening 
als aankoop liggen tussen de 8.000 
euro en 10.000 euro.
De resterende 10 appartementen 
zijn onmiddellijk te koop. Er zijn wel 2 
voorwaarden.
U mag geen andere woning of bouw-
grond in volle of gedeeltelijke eigen-

dom bezitten. Daarnaast is er een 
inkomensgrens. Het gezamenlijk 
netto-belastbaar inkomen (laatste 
aanslagbiljet van de belastingen) mag 
niet lager zijn dan 9.817 euro en niet 
hoger dan 39.229 euro voor een al-
leenstaande. Voor gehuwden of sa-
menwonenden is dat 58.837 euro en 
gaan met 3.917 euro de hoogte in per 
persoon ten laste. Weet dat u kunt ge-
nieten van een goedkope sociale lening 
met rentevoeten van 1,6 tot 2%. 

 www.kleinelandeigendom.be

Kleine Landeigendom verkoopt 22 prijsvriendelijke 
appartementen aan het Jentjesplein 

toe op hun eigen leefwereld. Met hun feedback ging ik dan 
verder aan de slag in het volgende hoofdstuk. Het was niet 
de bedoeling om het verhaal als boek uit te geven, maar mijn 
kinderen waren zo enthousiast en ook mijn man (Maarten 
Bostyn, nvdr.) spoorde me aan om er verder mee te gaan. 
Naast de bekrachtiging van mijn gezin was er natuurlijk het 
hoofdpersonage en het verhaal dat mij een spiegel voorhield. 
Ik benadruk in het verhaal het belang om uit je veilige zone 
te treden om je niet door angst te laten tegenhouden. Ik heb 
dus mijn eigen goede raad gevolgd en mijn kans gewaagd”, 
zegt Winde.

Opvoeding
Winde stuurde haar werk, geïnspireerd door eigen ervarin-
gen, op naar verschillende uitgeverijen. Het resultaat is nu 
een leuk en geïllustreerd boek van 114 pagina’s, uitgeven door 
Boekscout. “Het is een herkenbaar verhaal voor iedereen die 
zich wel eens onzeker of anders voelt, maar zich daar niet wil 
door laten tegenhouden. Het boek is bestemd voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar, en volwassenen die betrokken zijn bij 
de opvoeding van kinderen uit deze leeftijdscategorie”, weet 
Winde die opgroeide in de Onze-Lieve-Vrouwparochie.

Tweede boek in de maak
‘De vreselijke kleur rood’ is nog maar sinds eind september 
verkrijgbaar. De eerste reacties zijn alvast positief. “Ik hoor 
van veel ouders dat het herkenbaar en leerrijk is. Dat doet 
deugd. Daarnaast merk ik dat het toch wel enkele zaken 
bespreekbaar heeft gemaakt bij mijn kinderen”, aldus een 

tevreden Winde. De naar Tongeren uitgeweken Hoeseltse 
heeft intussen de smaak te pakken. “Klopt, ik ben al bezig 
met een tweede boek. Aan een rustig tempo. Er zijn heel wat 
nevenpersonages waar nog wat over te vertellen valt. Het is 
fijn om heel dat proces mee te maken wat er komt kijken met 
het uitgeven van een boek. Maar het plezantste blijft toch het 
schrijven”, besluit Winde Blocken.

‘De vreselijke kleur rood’ is voor 22,99 euro verkrijgbaar via 
www.boekscout.nl en bij boek- en dagbladhandel 8’N in de L. 
Lambrechtsstraat 12 in Hoeselt.

Winde Blocken schrijft dankzij haar 
dochters een eerste kinderboek
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Elke tweede zondag van december 
worden wereldwijd kinderen, die door 
een ziekte, een ongeval of om een an-
dere reden het leven lieten, herdacht. 
Wereldlichtjesdag gaat door op zon-
dag 12 december om 18.00 uur, aan 
de Kluis van Vrijhern en dit al voor de 
5de keer. Familieleden en vrienden 
van overleden kinderen steken kaarsjes 
en theelichtjes aan of laten ledlamp-
jes branden. Viviane Thoonen en haar 
schoondochter Peggy Van Vaek doen 
mee aan de herdenking. Ze moesten 
hun (klein-)zoon Menno, 22 maanden 
oud, afgeven. “We doen het uit eer-
betoon niet enkel voor Menno maar 
voor alle kinderen hier en elders in de 
wereld”, reageren ze. “Ze mogen niet 
vergeten worden”.

Verbinding
Ze waren de eersten in Limburg die 
met het initiatief uitpakten. Vandaag 
wordt Wereldlichtjesdag in meerdere 
steden en gemeenten georganiseerd. 
In Hoeselt namen het eerste jaar 90 
personen deel. “In 2019 waren er dat al 
250. Op Facebook hebben we 6.000 
volgers”, zegt Peggy. Lotgenoten die 
het verlies van een kind moeten zien 
te verwerken, delen op 12 december 
niet enkel hun verdriet. “We zijn ook 

met elkaar verbonden. Ons verdriet 
slijt niet maar de kinderen blijven in 
ons hart verder leven. Op Wereldlicht-
jesdag heerst een serene en ingetogen 
sfeer maar we geven er ook een posi-
tieve noot aan. Er zal live muziek zijn, 
en er wordt gezongen. Kinderen lezen 
toepasselijke gedichten voor. Er wordt 
over de kinderen die ons zijn ontvallen 
gesproken, en dat is vandaag al minder 
een taboe”. Je kan je nog tot 5 decem-
ber inschrijven op www.wereldlichtjes-
dag.be. De deelname is gratis.

Sterrenbomen
Hoeselt gedenkt nog op een andere 
manier de overleden kinderen. Op 
initiatief van de gemeente werd, op 
de 6 kerkhoven die Hoeselt telt, een 
kunstzinnige boom geplaatst. Ze zijn 
bedoeld om sterrenkinderen te geden-
ken. Ouders die het wensen kunnen 
hun kind(je) gedenken met een blad 
van de boom waarin ze de naam, leef-
tijd of datum van het overlijden grave-
ren. Ouders staan positief tegenover 
de sterrenbomen. 
Voor méér informatie kan je contact 
opnemen via sterrenkind@hoeselt.be. 

Xavier Lenaers     

Vijfde Wereldlichtjesdag
in onze gemeente

12  



IOED Oost, stad Bilzen, gemeentes 
Hoeselt en Riemst en het agentschap 
Onroerend Erfgoed werkten naar aan-
leiding van de archeologiedagen van 8, 
9 en 10 oktober een gloednieuwe fiets-
tocht uit langs de belangrijkste archeo-
logische sites van de streek.

De route voert je langs adembene-
mende zichten op oude boomgaarden, 
holle wegen, pittoreske dorpjes en 
vooral ook veel verborgen archeolo-
gische parels. De eerste landbouwers 
kwamen zich hier duizenden jaren ge-
leden al vestigen op de vruchtbare pla-
teaus, hoog en droog. Sindsdien bleven 
de groene hellingen van de streek in 

trek met talrijke Gallo-Romeinse vil-
la’s, kloosters en abdijen, kastelen en 
waterburchten. De streek was ook het 
strijdtoneel van een historische veld-
slag en speelde een belangrijke rol in 
WOII. 

De route doet een van de mooiste 
stukjes van Hoeselt aan. Na de band-
keramische site van het Winkelveld 
op het plateau tussen Rijkhoven en 
Hoeselt, waar zich 7000 jaar geleden 
de eerste landbouwers vestigden, daal 
je af via de idyllische holle weg naar de 
jeugdkapel.  Van daaruit leidt de route 
via de Demervallei opnieuw richting 
Bilzen. 

Tijdens de archeologiedagen op 10 
oktober werd de route uitgetest door 
een enthousiaste groep van 15 fietsers, 
onder begeleiding van de archeologen 
Gabriella Kaszas (IOED Oost) en Mar-
leen Martens (agentschap Onroerend 
Erfgoed), die deze route samenstelden.

De route is 34 km lang. Ze start en 
eindigt bij het apostelhuis van Alden 
Biesen. 

De route en beschrijving kunnen ge-
download worden via de website van 
het agentschap Onroerend Erfgoed. 

  www.onroerenderfgoed.be/archeologische- 
fietstocht-bilzen

Archeologische fietstocht in Bilzen, Hoeselt 
en Riemst: lievelingsland voor eerste boeren, 
Romeinen en kasteelheren
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Wat krijg je als 2 gedreven ondernemers elkaar ontmoeten 
en zij allebei met een gelijkaardig idee spelen? Locoshirts!
De webshop www.locoshirts.be staat voor exclusieve  
T-shirts en kledij gebaseerd op lokale volksverhalen en anek-
dotes. Unieke designs, kwalitatieve materialen én steeds met 
een straf verhaal. Dit nieuwe initiatief is een samenwerking 
tussen Crea Grafik print shop en reclamebureau KreationS, 
allebei lokale ondernemers uit respectievelijk Hoeselt en Bil-
zen.
Samen hadden ze het idee om een kledingmerk uit de grond 
te stampen met de focus op lokale verankering. Een verhaal, 
een merk dat uniek en exclusief is! Steeds met het idee om 
verbonden te zijn met een specifieke locatie en beleving van 
de lokale bevolking.
Na enkele leuke brainstormsessies en heel wat overleg zijn ze 
dan gestart met Locoshirts: Crazy shirts for local people! Of 
was het nu Local shirts for crazy people?
Kijk eens op hun webshop om uw eigen, exclusief T-shirts 
van de Hoeseltse Doornkapper te bekomen!

  Website: www.locoshirts.be 
Facebook: LocoshirtsOfficial (https://www.facebook.com/LocoshirtsOfficial) 
Instagram: LocoshirtsOfficial (https://www.instagram.com/LocoshirtsOfficial)

Op 4 oktober 2021 mochten we An-Sofie Biesmans ver-
welkomen als nieuwe collega. An-Sofie versterkt als admi-
nistratief medewerker de dienst Secretariaat en behartigt 
eveneens dossiers inzake lokale economie.
An-Sofie is 35 jaar en woonachtig in Hoeselt. Ze heeft al 
enkele jaren ervaring in de administratieve sector.
Van harte welkom, An-Sofie en veel succes! 

Herman Potargent is al een poosje werkzaam als logistiek 
medewerker in G.C. Ter Kommen en is onlangs kunnen 
doorgroeien naar een tewerkstelling van onbepaalde duur. 
Herman staat in voor het onderhoud van gemeenschaps-
centrum en sportcentrum Ter Kommen. 
Proficiat met deze carrièrestap en nog veel werkplezier en 
succes bij de gemeente Hoeselt! 

Pas geopend: Locoshirts

Nieuwe medewerkers

De Tweesprong in Romershoven zoekt vrijwilligers
De Tweesprong zoekt mensen om af en toe onze vaste vrijwilligers van het middagtoezicht in onze school te vervangen.
Dit kan zowel in de kleuterschool als in de lagere school zijn. Hiervoor ontvang je een onkostenvergoeding.

Voor meer info kan je terecht bij het secretariaat tijdens de schooluren op 089 41 67 77 of via mail secretariaat.spelender-
wijs-tweesprong@kodb.be.
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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 VRIJDAG 24 DECEMBER –  
BRUGDAG KERSTMIS EN VRIJDAG 31 DECEMBER – BRUGDAG NIEUWJAAR

 DE SPORTHAL IS GESLOTEN OP 24, 25, 26 EN 31 DECEMBER EN OP 1 JANUARI.

HET ZWEMBAD IS GESLOTEN VAN 24 DECEMBER TOT 10 JANUARI.

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

2/10/2021 Sara JOSSART en Bjarne VANDROMME

9/10/2021 An JORISSEN en Jeroen UYTDENHOUWEN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

2/10/2021 Henri PARTHOENS 17/02/1926

8/10/2021 Jean FESTJENS 15/01/1935

13/10/2021 Jules NIJS 22/12/1950

14/10/2021 Anne-Marie DEVUE 23/01/1964

19/10/2021 Thierry CAPIOT 25/04/1965

21/10/2021 Antoine VANNITSEN 31/05/1935

BURGERLIJKE STAND  
& BEVOLKING
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LAAT HET ONS WETEN VOOR 3 JANUARI 2022 VIA VRIJETIJD@HOESELT.BE
WE ZETTEN HEN GRAAG IN DE BLOEMETJES OP 28 JANUARI 2022!

GEMEENTELIJKE VERDIENSTELIJKEN 2021

CULTUUR   SPORT MILIEU   SOCIAALHuldiging

Is je buurman 
al 25 jaar actief 
als bestuurslid 

van een 
vereniging?

Is er in jouw 
vereniging iemand 
die zich al jaren 

verdienstelijk maakt 
op cultureel vlak?

Behaalde je 
kameraad een 
medaille op 
topniveau?

Presteerde 
jouw club 

uitermate goed 
in 2021?

Zet een  
dorpsgenoot zich  

al jaren vrijwillig in 
voor natuur en  
milieu in onze 

gemeente?

enz...
Ken je  

iemand die zich  
al vele jaren actief 

inzet voor het 
sociale leven in onze 

gemeente?

WIE VERDIENT VOLGENS JOU  
EEN TROFEE?


