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Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Groot-Hoeselaren,
 
Door toedoen van het Covid-19 virus beseffen we nu dat 
gezondheid het belangrijkste is wat we kunnen wensen. 
Stilaan krijgen we terug zicht op een normaal leven maar 
daarvoor moeten we allemaal samen voorzichtig blijven tot 
iedereen minstens zijn eerste vaccin heeft gehad.

Mijn dankbaarheid en respect voor alle vrijwilligers die op 
welke wijze dan ook meehelpen om dit zeer gevaarlijke virus 
de kop in te drukken. Door de gezamenlijke aanpak betref-
fende personeelsinzet van de drie gemeenten Bilzen-Hoe-
selt-Riemst en de zovele vrijwilligers gaat het sneller vooruit 
dan verwacht! Tegen het einde van juni zal reeds iedereen 
ouder dan 18 jaar zijn eerste vaccin hebben gehad en tegen 
eind augustus zijn tweede. In de eerste helft van juli zouden 
ook de 16 en 17-jarigen een vaccin krijgen zodat ook zij terug 
een normaal leven kunnen leiden.

Mijn dank aan de drie gemeentebesturen en mijn collega-
burgemeesters Johan Sauwens en Mark Vos voor de vlotte 
samenwerking, het begrip en het vertrouwen in elkaar. Op 
momenten van zo een ongeziene gezondheidscrisis bestaan 
er geen kleuren of partijen meer, maar gaat het over men-
sen, onze inwoners, waarvan wij burgervaders zijn.
 

Ook voor het behouden van onze provincie Limburg als 
een regio i.p.v. deze in drie te verdelen, dank ik al mijn Lim-
burgse collega-burgemeesters voor de gezamenlijk inzet. 
De drie onderverdelingen om in bepaalde zaken zoals een 
brandweerzone, politiezone, eerste lijn zone, e.a. te kunnen 
samenwerken is vanzelfsprekend. Vlaanderen pakt ons niet 
zomaar het Limburggevoel af! Laat ons hopen dat Vlaande-
ren dit begrijpt en we de eenheid kunnen bewaren.

Betreffende de fusieprikkelingen waarmee bijna gans Lim-
burg te maken heeft, zal onze gemeenteraad eind juni be-
slissen of we al dan niet een principiële beslissing nemen om 
door te gaan met dit onderzoek.

Vandaag heeft ieder gemeenteraadslid zijn persoonlijke me-
ning, ook ik, maar deze meningen zijn gebaseerd op gevoe-
lens. We moeten beslissen met ons hart maar ook met ons 
verstand. Ik laat ieder raadslid vrij om zijn keuze te maken 
in eer en geweten. Dit is democratie. Het is dan ook zeer 
belangrijk dat onze raadsleden tegen december 2023 vol-

ledig zicht hebben over de voor- en 
nadelen van al dan niet een fusie 
met Bilzen. Wanneer de voordelen 
groter zouden blijken te zijn dan de 
nadelen, rekening houdende met 
de zovele bijkomende opdrachten 
vanuit Vlaanderen, moeten we dit 
doen, anders niet.
Om zo een belangrijke beslissing te 
nemen i.v.m. de toekomst van onze 
gemeente moet men zijn keuze ba-
seren op de juiste inhoud, zonder politieke inmenging, uit-
gewerkt door financieel e.a. deskundigen. Dit in overleg met 
onze bevolking en wat zij al dan niet verwachten van een 
fusie. Wat met onze eigenheid, dienstverlening, de zovele 
verschillende belastingen, het verenigingsleven, gemeente-
lijke infrastructuur, enz..

Indien de gemeenteraad dus in juni 2021 de principiële 
goedkeuring geeft betreffende het verder uitwerken van 
een fusie, hebben we meer dan twee jaar de nodige tijd, om 
gebaseerd op de juiste gegevens, tegen december 2023 de-
finitief te beslissen wat we doen.
Het zou onverantwoord zijn om nu te stoppen met dit pro-
fessioneel onderzoek dat duidelijkheid zal brengen, want an-
ders krijgen we hoe dan ook ooit spijt, waarom we het niet 
gedaan hebben om dit te bekijken.
 

Mag ik afsluiten met de vraag om al onze plaatselijke mid-
denstanders en horeca te blijven ondersteunen op een 
Bourgondische maar veilige wijze.
Ik heb mijzelf voorgenomen om met mijn gezin uit eten te 
gaan of regelmatig minstens twee dikke “bokken” of ene 
goeie tripel met mijn vrouw te gaan drinken op een terrasje! 

Laat ons samen genieten van ons veel te korte leven en de 
verloren tijden stilaan goed te maken met respect voor ie-
dereen.
Met dank aan iedere generatie Hoeselaren voor jullie fan-
tastische inzet om besmettingen te voorkomen en te blijven 
voorkomen.
 

Tot ergens in Hoeselt
Uw burgervader,
Werner
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Nieuwe datum Pinksterkermis 2021

Asbest mag je alleen zelf verwijderen als 
het gaat om hechtgebonden asbest zo-
als golfplaten die in goede staat zijn. Als 
de platen stuk of verweerd zijn, loop je 
risico dat er vezels vrijkomen. In dat ge-
val laat je best een aannemer het werk 
doen. Ongebonden asbest zoals isolatie 
rond leidingen mag je nooit zelf verwij-
deren.

Waar kan je met asbest terecht?
1. Ophaling aan huis
 Meer dan 10 golfplaten? Limburg.net 

organiseert de ophaling van asbest 
aan huis. Door subsidies van Vlaan-
deren zijn de kosten voor de burgers 

heel beperkt. Een ophaling via con-
tainer, big bag of platenzak vraagt u 
aan via www.limburg.net/asbest. 

2. Naar het recyclagepark
 Minder dan 10 golfplaten of kleine 

hoeveelheden ander asbestafval kan 
je naar het recyclagepark brengen 
op vaste dagen. Er zijn dit jaar nog 2 
asbestinzameldagen: op 3 augustus 
en 5 oktober. Het recyclagepark is 
dan geopend van 16.00 tot 19.00 
uur enkel voor asbest. Een afspraak 
maken moet niet. 

 Elk gezin heeft een gratis quotum 
van 1m³ of 10 platen per jaar. 

OPGELET: Er is nu een wettelijke 
verplichting om asbest verpakt aan te 
bieden op het recyclagepark. Meer 
info daarover vind je vanaf 1 juli op  
www.hoeselt.be of in het recyclagepark 
zelf.

Asbest veilig verwijderen en afvoeren

Vrijdag 4 juni komt Oscar naar het dorpsplein van Hoeselt. 
Gaia wil met het bezoekje van Oscar alle katteneigenaars er-
aan herinneren dat ze verplicht zijn hun katten te laten ste-
riliseren of castreren. Kom gerust langs en laat je informeren 
over dierenwelzijn in Vlaanderen.

Is dat wettelijk verplicht?
Ja, huiskatten laten steriliseren is nu overal in Vlaanderen 
verplicht. Op die manier zullen er minder zwerfkatten op 
straat rondzwerven of in het asiel terechtkomen.
Dat is toch tegen de natuur? 
Bij katten is 1+1 = 6. En dit soms tweemaal per jaar. De ge-
volgen daarvan zijn meestal niet gunstig voor de kittens. Na 
sterilisatie of castratie zijn katten trouwens socialer en aan-
hankelijker.

Wat doet de gemeente?
Zwerfkatten worden op kosten van de gemeente gesteriliseerd 
en teruggeplaatst. Voor de sterilisatie of castratie van je huiskat 
kan je nog tot 15 september in het gemeentehuis een kortings-
bon komen afhalen. Met die bon geeft de dierenarts je 15 euro 
korting voor een kater en 25 euro voor een kattin. Maak een 
afspraak via het onthaal op het nummer 089 51 03 10.

Oscar de Katmobiel komt naar Hoeselt

Door de federale coronamaatregelen kon de Pinksterker-
mis in het weekend van 23 mei 2021 niet plaatsvinden. 
Op het federaal overlegcomité van 11 mei 2021 werd 
beslist dat vanaf 9 juni 2021 opnieuw kermissen kunnen 
plaatsvinden volgens de geldende preventieve corona-
richtlijnen.
De Pinksterkermis zal dit jaar een Zomerkermis worden en 
zal plaatsvinden op vrijdag 11 juni van 17.00 tot 22.00 uur 
en zaterdag 12 en zondag 13 juni van 15.00 tot 22.00 uur. 
Tijdens deze zomerkermis zijn volgende maatregelen van 

toepassing: 
• volg de instructies van de veiligheidsdiensten aan de in-

en uitgangen strikt op;
• ontsmet de handen bij de in-en uitgang van de kermis, 

handgel wordt voorzien voor elke bezoeker;
• het dragen van een mondmasker is verplicht; 
• de aangeduide éénnrichtingspijlen dienen gevolgd te 

worden; 
• de regels van social distancing blijven steeds van toepas-

sing, hou 1,5 meter afstand.

ONDER VOORBEHOUD 

VAN DE DAN GELDENDE 

CORONAMAATEGELEN
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

De kunst van het genieten
NEOS: hét Netwerk van Ondernemende Senioren (50-plussers)
Neos Hoeselt maakt deel uit van een 
netwerk van ongeveer 220 lokale af-
delingen in Vlaanderen, samen goed 

voor 35.000 leden, met als doel de 
mensen de beste tijd van hun leven te 
laten beleven.

Ben je recent (of reeds langer) gestopt 
met werken en heb je een brede inte-
resse voor cultuur, uitstappen, reizen, 
sport en ontspanning? Wil je je tijd 
dynamisch, actief, ondernemend en 
zinvol doorbrengen, samen met leef-
tijdsgenoten uit de streek? Dan is een 
lidmaatschap bij Neos het antwoord.
Neos Hoeselt biedt een grote waai-
er van activiteiten aan, gaande van 
wandelingen, picknick en BBQ, over 
daguitstappen en reizen tot culturele 
voorstellingen, optredens, voordrach-
ten, ... m.a.w. voor ieder wat wils.

  Wil je kennismaken met Neos Hoeselt, neem dan 
een kijkje op onze website  
www.neosvzw.be › hoeselt 
of op de facebookpagina Neos Hoeselt.

Sfeervolle avond naar en aan de Jeugdkapel

‘Het is weer zover... eindelijk!  Na de editie van 2018 waarmee de Gezinsbond van Hoeselt 
het 80-jarig bestaan van de Jeugdkapel luister gaf, kunnen ze op vrijdag 27 augustus 2021 
hopelijk opnieuw vieren.

Zoals steeds zal de viering bestaan uit een processie (Holleweg vanaf Kiezelstraat) gevolgd 
door een muzikale hulde aan Maria en de Jeugdkapel om af te sluiten met een hapje en een 
drankje, u aangeboden door Gezinsbond Hoeselt.  De Gezinsbond hoopt jullie talrijk te mo-
gen verwelkomen op een van de mooiste plekjes van Hoeselt.

Het volledige programma van de viering zal tijdig worden bekend gemaakt via onder meer 
de facebookpagina van Gezinsbond Hoeselt, alsook op de pagina ‘Ge zijt van Hoeselt als...’.

Vanwege het historisch karakter wordt er ook werk gemaakt van een boekje rond de ge-
schiedenis van de jeugdkapel.  Een eerste stap werd gezet; dit zal een publicatie opleveren in 
2022.  De Gezinsbond zal het boekje tegen een democratische prijs aan de man brengen via 
een samenwerking met de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep.

ONDER VOORBEHOUD 

VAN DE DAN GELDENDE 

CORONAMAATEGELEN



Een nieuw lokaal  
voor de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep

In het februarinummer van ‘Hoeselt Mag 
Gezien’ werd al aangekondigd dat de 
Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep 
“ergens in het voorjaar” haar intrek zou 
nemen in een nieuw lokaal. Ondertussen 
is het zover!

Praktisch, ruim en overzichtelijk
De afgelopen zes jaar was de verenging 
gehuisvest in enkele lokalen op het do-
mein ‘Burghof’, in afwachting van een 
renovatie en herverdeling van lokalen in 
de ‘oude broedersschool’, na het vertrek 
van de bibliotheek. Het voormalige ‘lo-
kaal van de Roodkapjes’ blijkt uiteindelijk 
de interessantste optie voor een onder-
komen van de Hoeseltse Geschiedkun-
dige Studiegroep.

De nieuwe locatie bestaat uit een grote 
polyvalente ruimte van 85 m² en een 
lokaal van 15 m² dat dienst doet als ar-
chiefruimte. In 2016 werd er in de vereni-

ging een inventarisatieproject gestart, 
waarbij het archief en de documentatie 
volledig werden geïnventariseerd en op-
geborgen volgens de richtlijnen die door 
de erfgoedkoepels werden geadviseerd. 
Hierdoor kon de verhuis zeer vlot –en 
tevens coronaproof- plaatsvinden.

Vooraan bevindt er zich een kleine expo-
ruimte met centraal een grote tafel en 
daarrond enkele vitrinekasten. In de po-
lyvalente ruimte staan er verder enkele 
werk- en vergadertafels en de kasten en 
rekken met de specifieke documentatie 
(kaarten, krantenknipsels, rouwbrieven, 
vlaggen enz.). Er is een erfgoedbiblio-
theek met een aantal standaardwerken, 
eigen publicaties en publicaties van erf-
goedverenigingen. Voor de stamboom-
onderzoekers is er een genealogische 
afdeling met gegevens uit de Burgerlijke 
stand van de Hoeseltse dorpen en pu-
blicaties over familiegeschiedenissen.

Het archief bevindt zich in de afgesloten 
ruimte achteraan, waar de archiefstuk-
ken en documentatie in genummerde 
mapjes in zuurvrije dozen op rekken 
zijn geklasseerd. In de nieuwe lokalen 
bevinden zich ook enkele specifieke 
collecties, met onder andere het Lam-
brecht Lambrechtsarchief en de uitge-
breide collectie rouwprentjes, op papier 
en digitaal.

Van harte welkom!
Eens de coronamaatregelen het toe-
laten, wil de HGSG de deuren graag 
openen voor het publiek. Zo wordt er 
ook terug gedacht aan een vast we-
kelijks bezoekuur. Ondertussen wordt 
het inventarisatiewerk naarstig ver-
dergezet. Daarnaast zal ook de foto-
collectie verder worden uitgebouwd 
en de digitalisering worden voortge-
zet door het inscannen en fotogra-
feren van documenten. Stukken en 
collecties die worden geschonken en 
aangeboden, moeten worden inge-
voegd en alles moet op termijn door 
het publiek kunnen worden geraad-
pleegd.

De Hoeseltse Geschiedkundige Stu-
diegroep kan daarvoor nog tal van me-
dewerkers gebruiken. Heb je een hart 
voor erfgoed en de lokale geschiedenis, 
ga dan eens langs in hun nieuwe lokaal 
in de Dorpsstraat 34B of contacteer 
hen via marc@hoeseltvrugger.be.

De Hoeseltse Geschiedkundige Studie-
groep is klaar voor haar 50ste verjaar-
dag!
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Steunpakket voor  
Hoeseltse verenigingen

Ter ondersteuning van het lokale ver-
enigingsleven werkten de vrijetijdsdien-
sten een steunmaatregelenpakket uit, 
zowel op financieel als op promotioneel 
vlak. Zo kunnen alle erkende Hoeseltse 
verenigingen rekenen op een financi-
ele tussenkomst. De jeugdverenigingen 
hebben deze toelage reeds ontvangen. 
De erkende sportverenigingen hebben 
reeds een gedeelte (± 70%) van de extra 
coronasubsidies ontvangen. De tweede 
schijf zal bij het begin van het naderend 
sportseizoen worden uitbetaald. De so-
ciaal-culturele mogen zeer binnenkort 
een aanvraagformulier verwachten om 
hun toelage aan te vragen.

Extra publiciteit
Daarnaast willen we de verenigingen 
extra in de kijker zetten en de communi-
catie naar én mét hen opdrijven. Zo vind 
je sinds kort in dit magazine de nieuwe 
rubriek ‘Apprëpó’ die het nieuws voor 
de verenigingen bundelt en wordt er nu 
ook regelmatig een nieuwsbrief verzon-
den naar de erkende verenigingen onder 
dezelfde titel.

Om het ruime vrijetijdsaanbod in onze 
gemeente bekend te maken, wordt er 
binnenkort ook gewerkt aan de opmaak 
van een vrijetijdsgids die huis-aan-huis 
in gans Hoeselt zal verspreid worden. 
Op die manier krijgt elke Hoeselaar een 
mooi overzicht van de vele vrijetijdsbe-
stedingen die men in onze gemeente 
heeft. Alle erkende verenigingen komen 
hierin uiteraard aan bod.
De gids zal ook beschikbaar zijn bij ver-
schillende gemeentelijke diensten (o.a. 
het vrijetijdsloket/dienst toerisme) en bij 
de verenigingen en clubs met een lokaal 
waar bezoekers over de vloer komen.

Het bestrijden van het coronavirus blijft 
uiteraard ook een belangrijke kwestie. 
Daarom zullen in alle gemeentelijke ge-
bouwen waar verenigingen activiteiten 
organiseren optische kranen voorzien 
worden, samen met uniforme zeep- en 
handgeldispensers.

200 euro feestinjectie
Alsof we van vaccineren niet genoeg krij-
gen, voorziet GC Ter Kommen vzw ook 

nog een extra feestinjectie van 10.000 
euro voor kleinschalige gemeenschaps-
vormende activiteiten georganiseerd 
door de aangesloten sociaal-culturele 
verenigingen en voor kleine buurt- en 
straatinitiatieven.
De erkende sociaal-culturele verenigin-
gen zullen het reglement en aanvraag-
formulier toegezonden krijgen. Organi-
satoren van buurt- of straatactiviteiten 
kunnen dit afhalen aan het vrijetijdslo-
ket in Ter Kommen.

Alvast enkele voorwaarden op een rijtje:
• De activiteit vindt plaats tussen 1 juni 

en 31 december;
• Het gaat om een kleinschalige activi-

teit (ordegrootte 50-75 personen) van 
een Hoeseltse sociaal-culturele ver-
eniging die aangesloten is bij de Cul-
tuurraad of om een straat- of buurt-
feest;

• De activiteit is besloten (niet open-
baar), maar gaat anderzijds wel uit 
van ‘openheid’, d.w.z. een ganse straat, 
buurt of vereniging zonder iemand uit 
te sluiten (dus geen samenzijn van 
‘enkele’ buren, geen vriendenreünie, 
geen familie- of verjaardagsfeest, 
geen privéfeestjes voor de verenigin-
gen of buurt,…)

• De activiteit gaat door op het grond-
gebied van de gemeente Hoeselt;

• Per organisatie en per initiatief is 
slechts één kandidatuur ontvankelijk;

• De maximumtoelage per initiatief be-
draagt 200 euro;

• Wie eerst komt, eerst maalt en dit 
zolang er budget beschikbaar is (tot 
10.000 euro).

Met deze maatregelen hopen we de 
Hoeseltse verenigingen de nodige steun 
te kunnen bieden om een vlotte herop-
start van hun werking mogelijk te ma-
ken. We wensen hen daarbij alvast alle 
succes toe en willen nog benadrukken 
dat het team van de vrijetijdsdiensten 
altijd voor hen paraat staat voor de no-
dige hulp en ondersteuning waar dat 
mogelijk is!

  Dienst Vrije Tijd 
Europalaan 2 
089 30 92 10 
vrijetijd@hoeselt.be

Corona heeft ons sociale, culturele en sportleven al behoorlijk verstoord en helaas vaak 
zelfs volledig stilgelegd. Ook het verenigingsleven in Hoeselt heeft daar onder te lijden. 
(Via bevragingen en rechtstreekse contacten, hield onze gemeentelijke vrijetijdsdienst 
voortdurend de vinger aan de pols van de verenigingen, zodat we een vrij duidelijk beeld 
hebben van de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis op het verenigingsleven. Zo weten 
we dat er een financiële impact is door vaste doorlopende kosten, door reeds gemaakte 
kosten voor activiteiten die uiteindelijk niet konden plaatsvinden en door gemiste inkom-
sten van activiteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden. Daarnaast stellen we bij ver-
schillende verengingen vast dat er vrees is voor een terugval van het ledenaantal.)
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ACTIVITEITENKALENDER ZOMER 2021 in Hoeselt

JUNI
Vanaf dinsdag 1 juni
AFHAALVERKOOP 
BIVAKBOXEN T.V.V. ASPI’S 
CHIROMEISJES HERN

 Chiromeisjes Hern - 0468 32 17 66 

2, 10, 16, 24 en 30 juni
19.00 - 20.15 u.
ADYA SAMA YOGA 
BUITENYOGA

 christelnoben@gmail.com  0486 12 74 72

Zondag 20 juni
FAMILIEVOORSTELLING: 
MUZIEKMEKANIEK – 
MUZIEKTHEATER DE 
KOLONIE 
11.00 u.   GC Ter Kommen

 Dienst Vrije Tijd  089 30 92 10

Zaterdag 26 juni
HOESELT RUN FOR KIDS
13.00 u.   Ter Kommen

 Hoeselt Run – info@hoeseltrun.be       

Zondag 27 juni 
HOESELT RUN 5 KM, 10 KM EN 
10 MILES
09.30 u.   Ter Kommen

 Hoeselt Run – info@hoeseltrun.be  

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

 www.toeteler.be 
     FB Brouwerij Den Toëtelèr

2, 3, 4, 9, 10 en 11 juli
ZOMERTERRAS 
‘BLOKKESBAR’ 

 Roemesoave vzw, Wouter Fimmers   
      0498 14 14 61

Zaterdag 10 juli
CONCERT ‘OMDAT IK 
VLAMING BEN’
L.Lambrechtsgenootschap
20.00 u. Sint Brixiuskerk    
 Schalkhoven

 johan.gerits@gmail.com  0486 68 06 14

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

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

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

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

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

  Vrienden van de Kluiskapel  

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

Zaterdag 21 augustus
LES TRUTTES - OH MY GOD! 
25TH ANNIVERSARY TOUR
Vrijetijdszone Ter Kommen

 Dienst Vrije Tijd  089 30 92 10

Voorlezen met een 
extraatje
Woensdag 16 juni van 14.00 tot 16.00 
uur | ’t Fabriek, Europalaan 4

Op woensdag 16 juni organiseert de 
bib nog eens een voorleesmoment om 
het schooljaar uit te wuiven. Om een 
beetje in ‘the mood’ te geraken van de 
zomervakantie, doen we dit voorlees-
moment ook voor een keertje buiten 
aan ‘t Fabriek, zo ver dat het weer dat 
toelaat natuurlijk. Moesten de weer-
goden ons toch niet goedgezind zijn, 
gaan we gewoon gezellig binnen zit-
ten. 

  Voor kinderen van 4 tot 8 jaar.  
Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht via biblio-
theekbalie@hoeselt.be met vermelding van naam, 
aantal personen, telefoonnummer en email-adres. 

Op stap naar het 
eerste leerjaar
Woensdag 25 augustus van 14.00 tot 
16.00 uur | ’t Fabriek, Europalaan 4

Je eerste stapjes zetten is heel gedenk-
waardig voor je ouders! Maar als je die 
stapjes naar het eerste leerjaar zet is dat 
enorm! Je voelt je zo klein, maar eigenlijk 
maak je heroïsche stappen. 

De namiddag start met een infosessie 
voor de (groot)ouders over de voorbe-
reiding en de nazorg bij deze spannende 
tijd. Tezelfdertijd is er een voorleesmo-
ment met de kinderen. Na de pauze is er 
een workshop met handige tips.

  Voor kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan met 
(groot)ouder(s) 
Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht via biblio-
theekbalie@hoeselt.be met vermelding van naam, 
aantal personen, telefoonnummer en email-adres. 
I.s.m. Huis van het kind

Deze zomervakantie zal 
de bib samenwerken 
met buitenschoolse 
kinderopvang Dol-Fijn!
Om het leesniveau op peil te houden 
is het belangrijk dat kinderen in de zo-
mervakantie ook regelmatig blijven le-
zen. De bibliotheek maakt dit graag zo 
leuk én gemakkelijk mogelijk.
Daarom voorziet de bib dit jaar voor 
de kinderen van de buitenschoolse op-
vang enkele leuke lees-, zoek- en doe-
opdrachten in de bib waardoor ze op 
een leuke manier gestimuleerd worden 
om te werken aan hun leesvaardigheid 
tijdens de zomervakantie.

Ook voor kinderen die niet naar de op-
vang gaan wordt er een zo gevarieerd 
mogelijk aanbod aangeboden van boe-
ken, muziek, films & spelletjes.

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN 
ONDER VOORBEHOUD 
VAN DE DAN GELDENDE 
CORONAMAATEGELEN
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Onder het motto 'Omdat ik Vlaming ben' wordt dit jaar weer, 
onder voorbehoud, de derde editie van ‘Vlaanderen Feest’ 
georganiseerd in de Sint-Brixiuskerk van Schalkhoven.  
Het Lambrecht LambrechtsGenootschap heeft tot doel 
de Nederlandse taal-, muziek- en cultuurgemeenschap te 
dienen in navolging van hun illustere Hoeseltse voorganger 
Lambrecht Lambrechts, de schrijver-dichter die zijn volk 
leerde zingen.

We serveren een muzikaal programma waar vooral Vlaamse 
kunstliederen van Lodewijk Mortelmans, August De Boeck, 
e.a. het oeuvre van Lambrecht Lambrechts ontmoeten.  
Willy Appermont, pianist, begeleidt de tenor Robert Luts in 
dit gevarieerd programma.
Uit de vorige edities leerden we dat het publiek de samen-
zang, die als een rode draad door het programma loopt, 
enorm waardeerde. Daarom zullen een reeks van Vlaamse 
heimatliederen zeker niet ontbreken met als sluitstuk het 
wellicht meest gekende lied uit het rijke oeuvre van Lam-
brecht Lambrechts ‘Omdat ik Vlaming ben’.
   

  Johan Gerits - johan.gerits@gmail.com - 0486 68 06 14 

TICKETS & INFO: DIENST VRIJE TIJD  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be

G C  T E R  K O M M E N

De ene is maestro van de mekaniek.
Alles kwiekt en piept, kriept en scharniert
(meestal toch…want soms doet het plots  BOEMMM – aiaiai)

De andere is maestro van de muziek.
Alles tingelt en tongelt, tokkelt en takkelt
(meestal toch… want soms is het plots SSSSTIL – oeioeioei)
 
In deze voorstelling vol beelden, clownerie en weinig woorden 
zie je de wonderlijke circuskomediant Karel Creemers (Cir-
cus Ronaldo, Ensemble Leporello, Cie Cecilia, internationaal 
straattheater) als knoeier, uitvinder, verstrooide professor en 
multi-muzikant Jan Blieck (heel wat popgroepen, eerder bij 
Muziektheater De Kolonie en Anna’s Steen) als hulp die niet 
helpt, rommelaar en tokkelaar.
 
Motor van “Muziekmekaniek” zijn de unieke poëtische “mu-
ziekmekanieken” van beeldend kunstenaar Zjos Meyvis. Er 
reist een mini-tentoonstelling mee met de voorstelling. Ach-
teraf kunnen alle toeschouwers een aantal originele muziek-
mekanieken van dichtbij bekijken. De spelers leiden u rond en 
geven tekst en uitleg en ook zever en zottigheid! 
• Duur: 50’
• Leeftijd: 4+
• Tickets: 6 euro (geen reducties)

Familievoorstelling

Muziektheater De Kolonie: Muziekmekaniek
Zondag 20 juni om 11.00 uur | GC Ter Kommen

Concert

Omdat ik Vlaming ben – Lambrecht Lambrechtsgenootschap i.s.m. GC Ter Kommen

Zaterdag 10 juli om 20.00 uur | St. Brixiuskerk Schalkhoven

ONDER VOORBEHOUD 

VAN DE DAN GELDENDE 

CORONAMAATEGELEN



TICKETS & INFO: DIENST VRIJE TIJD  -  tel. 089 30 92 10  -  www.terkommen.be

Les Truttes
Oh My God!  
25th anniversary tour
Zaterdag 21 augustus
Vrijetijdszone  
Ter Kommen

Een fonkelnieuwe MusicalStage komt er aan voor iedereen 
van 7 tot 15 jaar! Zing uit volle borst, acteer als een ster en 
dans de pannen van het dak. Toffe musicalsongs, speciale 
kostuums, het grote podium en vooral een leerrijke en ple-
zante MusicalStage staan je te wachten. 
Aan het einde van de stageweek is er een leuk toonmoment 
waar je familie jou op de planken kan bewonderen! Wil jij er 
ook graag bij zijn? Schrijf je dan snel in op www.musicalstage.
be, want het aantal plaatsen is beperkt!

Locatie: GC Ter Kommen,  
 Europalaan 2, 3730 Hoeselt
Datum:   ma 9 t.e.m. vr 13 augustus 2021  
 (10u-16u, laatste dag tot 18u)
Toonmoment: Laatste dag om 17.30u 
Inbegrepen: Lessen, toonmoment, verzekering, 
drankjes
Kostprijs:   € 175- bij meerdere inschrijvingen per  
 gezin ontvang je een korting van € 25  
 per bijkomend kind
Info en inschr.:   www.musicalstage.be    

Musicalstage ‘Good Times’ Planktom vzw i.s.m. GC Ter Kommen

Maandag 9 tot vrijdag 13 augustus 2021



HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

02/04/2021 Liesbeth HAYEN en Marc MARTIN

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

3/04/2021 Bertha VERJANS 3/08/1933

4/04/2021 Maria KNAEPEN 10/11/1924

6/04/2021 André CARDOEN 27/04/1938

7/04/2021 Jozefina VERJANS 11/04/1940

9/04/2021 Marie ROTTY 29/06/1929

15/04/2021 Peter WAGEMANS 14/12/1928

16/04/2021 Lambertus VANDEWEYER 20/08/1929

21/04/2021 Rudi WOLFS 16/08/1962

26/04/2021 Josée THIJS 9/02/1942

28/04/2021 Jean-Pierre HENSEN 7/06/1960

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

Maar we kijken niet meer naar het 
verleden en zijn hoopvol in een mooie 
toekomst vol met leuke activiteiten 
en veel volk over de fabrieksvloer. 
In eerste instantie gaan we ons focus-
sen op de zomer. Voor ’t Fabriek be-
tekent dat Terrasse les Jeunes (TLJ) 
- onze pop-up-zomerbar - die we elke 
woensdag in juli en augustus organise-
ren op ’t Fabrieksplein. Tijdens de zo-
mer van 2019 waren er elke editie tus-
sen de 120 en 150 jongeren aanwezig. 
Een gigantisch succes en dat willen we 
graag zo houden. 

Binnenkort steken we de koppen bij el-
kaar voor de uitwerking van TLJ 2021.
We gaan ons best doen om met een 
leuke inkleding te komen die voor een 
zomerse vibe zal zorgen. En de steiger-
houten meubels en plantenbakken die 

we gewonnen hebben bij een wedstrijd 
gaan hierbij goed van pas komen.

Uiteraard organiseren we alles in regel 
met de geldende corona-maatregelen. 
In de loop van juni komen we met alle 
nodige informatie rond TLJ naar buiten.

En we komen ook met een nieuwtje! 
Naast TLJ organiseren we dit jaar ook 
enkele donderdagavonden in de zomer-
vakantie ‘Terrasse Artistique’. We gebrui-
ken dezelfde pop-up-zomerbar - met de 
lekkerste frisdranken, biertjes en cock-
tails - maar dan voor een ruimer doel-
publiek én met extra culturele invulling. 
Maar daar gaan we nu nog niet te veel 
van verklappen. Hoe dan ook... de zomer 
belooft mooi te worden op ’t Fabrieks-
plein.

Na de zomer kunnen we hopelijk onze 
normale werking hervatten binnen ’t 
Fabriek. We hebben heel wat ideeën 
die we graag vertaald zien in het or-
ganiseren van leuke activiteiten. ’t 
Fabriek heeft wat in zijn mars en jullie 
gaan hier zeker nog meer over horen.

Wil je graag op de hoogte blijven van 
onze werking? Volg ons dan op Face-
book en Instagram of surf regelmatig 
eens naar www.tfabriek.be. Hopelijk 
tot binnenkort!

’t Fabriek kondigt een leuke zomer aan!

Na anderhalf jaar sluiting was er onlangs eindelijk een gevoel van opluchting. Al die 
tijd bleven de deuren van ’t Fabriek noodgedwongen dicht. Jullie weten wel waarom. 
Nochtans waren we na de opening van ’t Fabriek in 2019 goed op weg naar een 
standvastige werking met een leuk aanbod van allerlei creatieve activiteiten. Helaas 
kwam daar abrupt een einde aan.
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Samen met haar man en twee guitige dochters lijkt Patsy 
een doorsnee leven te leiden. Haar kinderen zijn grappig, 
sociaal, hulpvaardig en beleefd. ‘Kinderen uit de boekskes’ 
zoals men weleens zegt. Maar op een dag keert het tij. Wat 
ze ook doet, thuis loopt het alsmaar vaker mis. Wanneer 
ook de oudercontacten op school er steeds minder vrolijk 
aan toegaan, wordt haar gezin overspoeld door een golf van 
emoties, een gamma aan hulpverleners en een waslijst aan 
diagnoses.

Lang vreest Patsy dat ze van opvoeden weinig kaas heeft 
gegeten. Ben ik dan een slechte mama? is een persoon-
lijk verhaal dat voor veel mama’s en papa’s erg herkenbaar 
zal klinken, want er zijn ontzettend veel stoere prinsen en 
schattige prinsessen die net ietsje anders functioneren dan 
wat men zo graag ‘het gemiddelde’ noemt. Patsy schrijft 
zonder gêne, maar vooral met groot respect voor zij die een 
tikkeltje harder moeten werken om hun mooiste leven te 
leiden.

In jullie gezelschap vertelt Patsy over de moeilijke jaren die 
ze zijn doorsparteld. En vooral hoe ze dat gedaan hebben.

Wie:  Patsy Kerkhofs van het boek  
 ‘Ben ik dan een slechte mama?’
Waar:  online. Na inschrijving krijg je via   
 mail een deelnamelink gestuurd.
Kostprijs:  Gratis
Inschrijven:  info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be 

In samenwerking met Huis van het Kind Tongeren, Koala Ton-
geren en Patsy Kerkhofs.

Gratis webinar: Ben ik dan een slechte mama? 
Donderdag 3 juni van 19.00 tot 21.00 uur 

Houtkanten vormen in Haspengouw typische kleine landschapselementen en 
komen vooral voor in holle wegen en op taluds. Het zijn belangrijke verbindin-
gen voor tal van diersoorten. De dichte beplanting bestaat uit verschillende 
boom- of struiksoorten. Die structuren met veel biodiversiteit komen al eeu-
wenlang voor. Ze werden vroeger goed onderhouden door de houtopbrengst, 
hun rol in het tegengaan van erosie en hun nut als perceelafbakening. Men 
zette de stammen telkens net boven het maaiveld af. Daarna konden vanuit 
de wortels weer nieuwe stammen groeien. De begroeiing op die structuren is 
vaak eeuwenoud. Vooral de oude hakhoutstoven vallen op door de enorme 
omvang van hun wortelstructuren, wat je in holle wegen vaak goed kan zien. 
Ook oude knotbomen en monumentale bomen komen er voor. De laatste 
decennia verdween het ‘economische’ gebruik van hout stilaan en daarmee 
ook het typische hakhoutbeheer.

Naar aanleiding van het provinciaal erfgoedproject ‘zorg voor oud hakhout 
via inventarisatie en herstelbeheer’ laat de gemeente Hoeselt binnenkort 
met het regionaal landschap Haspengouw en Voeren en de IOED Oost haar 
houtkanten inventariseren en een beheersplan opmaken. Zo vergroten we de 
kennis over de ligging en de staat van houtkanten en kunnen we proactief 
gaan beheren. Met een goed beheer vermijden we schade en creëren we 
meer biodiversiteit. Zo werken we aan het erfgoed voor de toekomst!

Landschappelijk erfgoed in 
de kijker: houtkanten langs 
Hoeseltse wegen
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Het statuut
Een aantal onthaalouders haakt af. 
Dat komt onder andere door langdu-
rige ziekte. Of de job vereist teveel 
papierwerk. Ouders hebben een klei-
ner netwerk waarop ze voor de opvang 
van hun kinderen kunnen terugvallen. 
Er zijn minder grootouders die op hun 
kleinkinderen kunnen passen. Ook het 
ontbreken van een vast inkomen per 
maand speelt een rol. Door het sociaal 
statuut waaronder ze vallen, hebben 
ze geen recht op vakantiegeld en een 
dertiende maand. Ze zijn wel vrijgesteld 
van belastingen. Momenteel loopt een 
proefproject waarbij een aantal ont-
haalouders werkt onder een werk-
nemersstatuut. Het garandeert hen 
maandelijks een vast inkomen met de 
voordelen die nu ontbreken in het so-

ciaal statuut. Alleen, dat statuut is nog 
niet voor morgen.”

Werving
Volgens FERM is het meer dan ooit 
nodig om de job in de picture te plaat-
sen. “We zoeken continue naar ont-
haalouders,  we hangen affiches uit bij 
bakkers en in winkels. We zijn actief 
op sociale media, we plaatsen vaca-
tures op de site van de VDAB”, stelt 
Ine Vandormael. “We zoeken mensen 
die een warm hart hebben voor kinde-
ren. Die samen met hun partner een 
steentje bijdragen in hun  opvoeding en 
ontwikkeling. Na een prospectie van 
het huis van de kandidaat- onthaalou-
der volgt een sollicitatiegesprek en een 
intakegesprek. Vinden we geschikte 
kandidaten, dan laten we hen niet in 

de kou staan. We begeleiden hen met 
jaarlijks een vorming van 12 uur. Ik doe 
huisbezoeken bij de onthaalouders. Tij-
dens corona mag dat niet, we houden 
meer contact per telefoon”.

Passie
Onthaalouders delen één passie: de 
liefde voor kinderen! Ze vervangen niet 
alleen pampers, geven kinderen een 
papfles, zorgen voor een warme maal-
tijd en leggen hen te slapen. Dat ze 
veel meer doen, blijkt uit de getuigenis 
van vijf onthaalmoeders uit Hoeselt. 

Naast de onthaalouders die in dit artikel 
aan het woord komen, kan je in Hoe-
selt ook terecht bij Veerle Maggen, 
Jeannine Jacobs, Godelieve Noblesse, 
Bieke Sleurs, Marleen Vandenreyt en 
Tanja Vanhees die met evenveel liefde, 
enthousiasme en de grootste zorg hun 
warme thuis open stellen voor de op-
vang van je kleine spruit.

Wie interesse heeft om onthaalmoeder 
te worden, kan mailen naar  
dvo.bilzen@samenferm.be.

Xavier Lenaers

Tekort aan onthaalouders
Er is een tekort aan onthaalouders die bij hen thuis op baby’s, peuters en kleuters 
van 0 tot 3 jaar wensen te passen. FERM Kinderopvang bevestigt dat de vraag gro-
ter is dan het aanbod, ook in Hoeselt. Daar zijn vandaag 9 onthaalmoeders actief. 
Per dag vangen ze gemiddeld  6 tot 8 kindjes op. Dat doen ze met een groot en warm 
hart voor kinderen. Ze geven hen een tweede thuis. “We zitten met een wachtlijst 
van een jaar. Voor Hoeselt en Bilzen gaat het om 90 ouders die hun kind aan een 
onthaalouder willen toevertrouwen”, vertelt Ine Vandormael, de verantwoordelijke 
voor kinderopvang bij vrouwenorganisatie FERM.
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“Ik heb altijd al iets willen doen in de 
zorg of met kindjes. Ik doe dit al 23 
jaar en nog steeds doe ik het met hart 
en ziel” vertelt Wendy Bollen, mama 
van 4 prachtige dochters. “Het zor-
gen voor de kindjes, de ervaring die 
wij delen met de jonge ouders en de 
liefde die je van de kindjes krijgt, dat 
maakt dit werk enorm boeiend”.

Voor Linda Verjans, die samen met 
Wendy Bollen de opvang doet, was 
het een hele switch. “Ik heb het altijd 
leuk gevonden om met kleine kindjes 
bezig te zijn en besliste 5 jaar gele-
den een cursus te volgen. Nu vorm ik 
samen met Wendy een goed team.” 
Linda is zelf mama van 3 kinderen en 
inmiddels omi van 5 kleinkinderen 
met een 6de op komst.

Sandra Bosch zei 10 jaar geleden haar job in een fabriek vaarwel om onthaalmoeder te worden.  “Door mijn tante ben ik er eigenlijk ingerold”, getuigt ze. “Het is leuk om met kinderen om te gaan. Ik heb geen seconde spijt dat ik de switch heb gemaakt. Als ik bij de kindjes een lach op hun gezicht kan toveren, is mijn dag al geslaagd. Het is best een zware job waar je héél de dag alert moet zijn. Als de kindjes ‘s avond terug naar hun papa en mama gaan, val ik als een blok in slaap.”

Anita Verniest is 2 jaar actief als onthaalmoeder. De con-crete aanleiding om het te doen, was de geboorte van haar dochter Mila. “Ik was verpleegkundige, ik klopte onregel-matige uren”, stelt ze. “Ik wilde voor mijn dochter méér thuis zijn. Maar ik wilde iets doen met kinderen. Dat slui-merde in me en nu maak ik mijn droom waar.”

“Het is hard werken maar ik be-
leef veel plezier aan de job”, zegt 
Anita Boa, nu 12 jaar  onthaal-
moeder. “De kinderen geven 
me veel terug. Door hen voel 
ik me terug jong. Ze ontspan-
nen me. De kinderen brengen 
leven in huis.” En Anita leert 
de kinderen op een speelse 
manier veel aan. Zo beschikt ze 
over een tuintje waar ze met de 
kinderen sla, bonen en bloemen 
plant. “We gaan regelmatig op 
pad met de kinderen. We trek-
ken de natuur in.”

Blij met hun keuze
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Bij EURO SHOP kan je ‘veel waar voor weinig geld’ kopen.
Je vindt er vele nieuwe goederen uit faillissementen alsook 
2-de-hands spullen.

Graag helpen ze met veel plezier en aandacht iedereen ver-
der in hun winkel gelegen aan de achterkant van het post-
kantoor in  de Hoflaan maar je kan ook een kijkje nemen op 
hun online webshop op www.euroshophoeselt.be.

EURO SHOP helpt ook met het leegmaken en opruimen 
van woningen. 

 Euro Shop - Hoflaan 14 b - 0468 53 80 38

PAS GEOPEND
EURO SHOP, de nieuwe ‘hotspot’ van Hoeselt

Damage Solutions is een jong dynamisch bedrijf met  
gekwalificeerde vakmensen die gespecialiseerd zijn in het 
herstellen van allerhande soorten schade zoals brand-, wa-
ter-, storm- en inbraakschade. Je kan ze ook contacteren 
voor algemene dak- en gootrenovatie, opruimingen, her-
folieren van PVC en herlakken. Ze geven maatadvies bij 
schade, je krijgt een duidelijke offerte en je dossier wordt 
opgevolgd van A tot Z.
Damage Solutions is onlangs ook gestart met een algemene 
schoonmaakdienst die instaat voor o.a. schoonmaak, volle-
dige oplevering, industriële cleaning en desinfecteren.

 Damage solutions - Hoflaan 14 b - 0493 69 92 89  
www.damagesolutions-hoeselt.be

Damage Solutions

De 18-jarige Hoeseltse Dunja Lycops scoort op de nationale 
finale van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davids-
fonds. Ze behaalde de derde prijs in de categorie derde graad 
middelbaar onderwijs in de nationale finale met haar opinie-
stuk ‘Memento Meminisse’, een pleidooi voor de waarde van 
foto’s als schatten van herinnering. Proficiat Dunja!

Sinds 2013 verblijft zuster Nicole in het WZC Ter Hulst. Na 
verschillende zendingen kwam zuster Nicole in 1995 naar Hoe-
selt waar ze het onthaal van de school deed en het internaat.  
De zuster blijft ook in het rusthuis goede daden verrichten. Op 
17 mei werd zuster Nicole haar briljanten verjaardag als kloos-
terzuster gevierd. Van harte gefeliciteerd zuster Nicole!

In de bloemetjes

14  



GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Gemeentehuis Dorpsstraat 17 089 51 03 10

OCMW Europalaan 1 089 30 92 60

Dienst vrije tijd Europalaan 2 089 30 92 10

Recyclagepark Goosstraat 22 Maak uw afspraak bij voorkeur via onze reservatiewebsite op www.hoeselt.be.  
U kan ook telefonisch een datum en tijdstip laten vastleggen via het nummer 089 51 03 43

Politiekantoor Dorpsstraat 3 Maak uw afspraak bij voorkeur via de website van de lokale politie www.politie.be/5381/vragen/aangifte/
hoe-maak-je-een-afspraak of telefonisch op het nummer 089 36 68 06

De bibliotheek en de technische dienst zijn wel nog vrij toegankelijk zonder afspraak tijdens de openingsuren.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Bibliotheek O.L.Vrouwplein 1 bus 1 
089 30 92 50 16.00–19.00u. gesloten 13.00–16.00u. 16.00–19.00u. 9.00–12.00u. 9.00–12.00u.

Technische dienst Winterbeekstraat 3 
089 30 92 40

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.
8.00–14.00u. gesloten

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

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

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

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

Zomeruurregeling in juli en augustus gesloten

Gemeentehuis Maandag 
Dinsdag t.e.m. vrijdag

13.00 tot 19.00 uur 
9.00 tot 12.00 uur

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

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

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

bij de gemeentelijke diensten:
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ZATERDAG
26 JUNI

Alle kids races

ZONDAG
27 JUNI

Alle wedstrijden
5k - 10k - 10miles

Het evenement gaat door behoudens de 
coronamaatregelen die op dat moment gelden! 
Check hiervoor onze Facebookpagina voor de 

laatste informatie/wijzigingen! Schrijf je tijdig in via onze site,

want de startplaatsen zijn beperkt!


