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VOORWOORD
Beste Hoeselaren,
Het voorbije jaar gaf het coronavirus zich nog niet
gewonnen!
Onze senioren, de minder sterke inwoners en onze
gewaardeerde zorgverleners, zijn ondertussen grotendeels een derde keer gevaccineerd, en wij volgen
nog. Dank aan mijn inwoners en alle vrijwilligers in
het vaccinatiecentrum, want we hebben de hoogste
vaccinatiegraad van Vlaanderen met maar liefst meer
dan 96%.
De niet-gevaccineerden ondervinden nu dat dit vaccin echt helpt en komen nu ook hun eerste prik halen.
Uw bestuur en schepencollege heeft ondertussen niet
stil gezeten met het verder uitbouwen van toekomstperspectieven voor alle generaties.
De bouwvergunning voor een splinternieuw gemoderniseerd rusthuis in het Gansteren is afgeleverd.
Onze studie verkeerscirculatie centrum is lopende
t.v.v. een betere mobiliteit.
Er werden veel verschillende bouwmogelijkheden
gecreëerd naar ieders keuze.
Ook betreffende het aantal sociale huur- en koopwoningen liggen we ver voorop in Limburg/Vlaanderen.
De indrukwekkende looppiste mag gezien worden.
Ons zwembad wordt gerenoveerd.
We creëerden een uniek kunstwerk, #inconcreto
geheten.
Het RUP sportpark is goedgekeurd, gronden verworven, en de invulling met sportverenigingen is
lopende.
Ook het RUP industriezone 4 is goedgekeurd en
zal zoals in de meeste andere gemeenten ontwikkeld
worden door privé.
Een studie-ontwikkeling van onze groene long ‘park
De Mot’ is lopende.
Onze kerken zijn en blijven een hoeksteen en we
onderzoeken of en welke nevenbestemmingen er
mogelijk zijn.
Momenteel is er geen enkele volledige leefloontrekker meer op ons OCMW, omdat wij deze mensen aan
het werk zetten i.s.m. onze bedrijven.
De aankoop van speciale babbel-zitbanken werd
goedgekeurd t.v.v. meer sociale contacten met elkaar.

RUP lokale handelszone zal
verder gezet worden en als
eerste van zijn soort een emissievrije ontwikkeling zijn zonder
plaatselijke verkeershinder.
Milieubewust zijn betekent ook
kortbij kunnen winkelen, zie
campagne in deze uitgave, en
niet tientallen minuten overbodig in een file staan.
Er zullen miljoenen euro’s geïnvesteerd worden in
rioleringswerken t.v.v. zuivering afvalwater, een zeer
milieubewuste keuze!
Onze ecologische voetafdruk moet doordacht geminimaliseerd worden. Er moet nu omgeschakeld worden naar een economisch-ecologisch beleid waarvan
zowel het milieu beter zal worden alsook waardoor een
economische groei kan gerealiseerd worden t.v.v. een
gezonde welvaart van onze inwoners.
Ook uw gemeente heeft een burgemeestersconvenant ondertekend om de CO2-uitstoot te verminderen. Samen en alleen samen kunnen wij de uitstoot
van deze CO2-gassen verminderen.
Met enige fierheid bevoegd zijnde voor financiën, mag
ik mededelen dat de gemeentelijke begroting vandaag
en de komende jaren in evenwicht is waardoor onze
belastingen, ondanks ook de steeds duurdere tijden
voor de gemeente, niet zullen stijgen. De jaarlijkse 50
euro gemeentelijke tussenkomst in uw afvalfactuur
van Limburg.net blijft ook bestaan.
Betreffende een mogelijke fusie met Bilzen start de
haalbaarheidsstudie om dit te onderzoeken. Hierbij
zal er in ieder dorp tegen of in 2023 een hoorzitting
komen om te vernemen wat u allen verwachten van
zo een fusie.
Verder wens ik jullie allemaal een gezond, gelukkig en
voorspoedig 2022.
Wees voorzichtig en lief voor elkaar en leef milieubewust.
Uw burgervader,
Werner

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

Klinken op het nieuwe jaar
Door de maatregelen tegen de coronapandemie kunnen we dit jaar opnieuw
geen nieuwjaarsdrink voor de bevolking organiseren. Ook het nieuwjaarsfeest voor het gemeentepersoneel
moeten we helaas annuleren.

Samen sterk naar een beter 2022
met de beste wensen van het voltallige gemeentebestuur!

We hopen van harte dat jullie alsnog
het nieuwe jaar met een vrolijke, maar
veilige noot kunnen inzetten en wensen iedereen een gezellig eindejaar toe
en een goed begin van 2022 met in de
eerste plaats een goede gezondheid
en geluk in ieders hart!

Woonwensen 55-plussers
De gemeente Hoeselt wil graag
een zicht krijgen op de (toekomstige) woonwensen van haar
55-plussers om haar beleid hier
verder op af te stemmen. 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?
Ben je 55+ en kreeg je geen papieren vragenlijst in de bus?
Ga dan, vanaf 20 december 2021, naar ons burgerparticipatieplatform https://oergedach.hoeselt.be en vul de bevraging online in.
De resultaten van de enquête worden bekend gemaakt in de
loop van 2022 in ‘Hoeselt Mag Gezien’ en via de website
www.hoeselt.be.

Ophalen afgedankte kerstdennen op woensdag 12 januari 2022
Gelieve uw kerstden (zonder pot, grond of versiering) de avond vóór de ophaling of uiterlijk 8 uur ‘s morgens de dag van
de ophaling tegen de grens van uw eigendom te plaatsen.
Let op! Dit is niet van toepassing op kunstkerstdennnen.

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
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Lezing door Prof. Dr. Bert Blocken

COVID-19, ventilatie en fietsen met de minste weerstand
Woensdag 12 januari om 20.00 uur | GC Ter Kommen
Bert Blocken uit Hoeselt (° 1974 ) is burgerlijk ingenieur
bouwkunde en doctor in de toegepaste wetenschappen.
Hij is professor bij de Technische Universiteit Eindhoven
en de KU Leuven. Zijn expertise is aerodynamica in steden,
gebouwen en in de sport. Hij is de aerodynamica-adviseur

van Team Jumbo-Visma en werkt samen met toprenners als
Wout van Aert en Primoz Roglic. Hij was ook betrokken bij
het werelduurrecord van Victor Campenaerts.
Sinds april 2020 is hij vooral actief in COVID-19-onderzoek en
leidde hij grote meetcampagnes in fitnesscentra en in de Johan Cruijff-ArenA in Amsterdam. Hij heeft 214 artikels gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en hoort bij de 150
meest geciteerde wetenschappers in zijn vakgebied. Door zijn
werk rond corona verkoos de website Engineering.com hem
als één van de 15 ingenieurs met wereldwijde impact, naast
onder meer Elon Musk. Zijn eerste wetenschappelijke artikel
over COVID-19 en ventilatie staat in de top-100 van meest
gelezen artikels op een totaal van 3,4 miljoen artikels.
Op woensdag 12 januari geeft Prof. Dr. Blocken een lezing in
GC Ter Kommen. Iedereen is welkom!
Vooraf inschrijven is gewenst via de.kleene@skynet.be
teneinde te voldoen aan de coronavoorschriften.
Organisatie Fons Capiot, Eddy Vandecaetsbeek
en Gerard Van Rens

OKRA Hoeselt Centrum nodigt uit ten DANS
Elke week op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur is er lijndans in de Spiegelzaal van Ter Kommen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen rekenen op

deskundige begeleiding!
Ben je geïnteresseerd in lijndans, dan kan
je vrijblijvend kennismaken op dinsdagnamiddag.

MAPATHON Zuid-Limburg | 25 januari 2022

Breng de wereld mee in kaart en steun humanitaire hulpverlening

Wil je internationale samenwerking
een duwtje in de rug geven en rechtstreeks jouw steentje bijdragen aan
humanitaire hulpverlening?
Op dinsdag 25 januari 2022 kan je samen met Rode Kruis mappen!

Wat is mappen?
Tijdens een mapathon wordt een deel
van de wereld dat niet of slecht is gedocumenteerd, in kaart gebracht. Want
wees eerlijk: wie weet er tegenwoordig
nog zonder een goede routeplanner of
kaart zijn weg te vinden? In veel van
onze partnerlanden zijn er wel navigatie-apps beschikbaar, maar hier ontbreken nog heel wat toegangswegen
naar dorpen en steden.
Samen kunnen we hier verandering
in brengen door te mappen en via satellietbeelden online kaarten te ver-

volledigen. Door het updaten van de
gegevens op online kaarten kunnen
het Rode Kruis en andere humanitaire
organisaties mensen over de hele wereld makkelijker en sneller bereiken
en zo hun hulpverlening verbeteren,
zowel voor als na natuurrampen.
Voor welk land gaan we mappen? Dat
kom je ter plaatse te weten, want we
willen steeds zoveel mogelijk op de
laatste noden inspelen.
Dinsdag 25 januari van 19.00 tot 22.00 uur |
GC Ter Kommen
Info en inschrijven via www.rodekruis.be/
afdeling/hoeselt

REPRISE zet 120 jaar podiumkunsten in de kijker
Heb jij al gehoord van REPRISE? Wel, dit
project brengt 120 jaar podiumkunsten
in Haspengouw opnieuw tot leven. De
unieke creaties en producties en ook de
eigen adaptaties die doorheen de tijd op
kleine en grote podia werden gebracht
door de vele toneelgezelschappen,
muziekverenigingen, revue- en cabaretgezelschappen, straattheaters, poppenspelers, circusartiesten en verhalenvertellers… maken deel uit van een
nog onbekend stuk bewonerserfgoed
van Haspengouw.
Erfgoed Haspengouw wil samen met
Wederzijds Genoegen vzw en vele lokale en bovenlokale partners dit bijzondere cultureel erfgoed in kaart brengen,
documenteren, grondig onderzoeken,
duurzaam bewaren en opnieuw creatief
tot leven brengen in een ‘reprise’. Lokale

(erfgoed)verenigingen en podiumkunstenaars werken hiervoor samen in een
participatief en co-creatief traject over
grenzen van gemeenten en vrijetijdssectoren heen om dit artistieke verleden te
herwerken en op een eigentijdse manier
voor een divers publiek te ontsluiten.
Twee sporen
Het project bestaat uit enerzijds een artistiek gedeelte en anderzijds is er ook
een erfgoedzorgtraject. Het artistiek
project zal tal van podiumkunstenverenigingen verzamelen in één groot zomerevent dat in de zomer van 2023 zal
uitgerold worden in de twaalf aangesloten verenigingen van Erfgoed Haspengouw. Het erfgoedzorgtraject focust op
de inventarisering en bewaring van de
vele archieven en materialen van ver-

KINDERFILM

enigingen die mogelijks dreigen verloren
te gaan. Mocht jouw vereniging interesse hebben in één of beide facetten van
dit boeiende traject, dan vind je meer informatie op www.erfgoedhaspengouw.
be of je kan hen contacteren via reprise.
erfgoedhaspengouw@gmail.com.

FAMILIEVOORSTELLING 2+

Pachamama

Ellen Smets: Vreemde Vogel

Woensdag 12 januari om 14.00 uur | GC Ter
Kommen

Zondag 30 januari om 11.00 uur | GC Ter Kommen

In het hartje van het Andesgebergte woont de
10-jarige Tepulpaï. Voor zo’n kleine jongen heeft
hij al grote dromen, ook al vinden de dorpelingen
hem nog te kinderachtig. Wanneer het gouden Pachamama beeldje wordt gestolen door de Inca’s, is
Tepulpaï vastbesloten om de heilige schat terug te
brengen. Daarmee haalt hij zich de woede van de
Grote Inca op de hals. Samen met zijn vriendinnetje Naïra en haar koddige lama gaat hij op pad, met
een condor als gids.
Een prachtige animatiefilm over een eeuwenoude
beschaving. Toch is de strijd van Tepulpaï makkelijk
herkenbaar voor elk kind van vandaag. Zijn gevecht
tegen een schrijnend onrecht wordt gevoerd in
prachtige kleuren en op amusante toon.
Nederlands gesproken animatiefilm – duur 70’ – leeftijd 6+
Tickets: 3 euro via www.terkommen.be

Teun en Tijn trekken samen met hun autootje Broemmm op avontuur, de
wijde wereld in. Zonder plan, onderweg naar het grote onbekende. Vreemde
planten, vreemde beestjes, vreemde geluiden en geuren… Waar zijn ze nu?
Zitten ze in de jungle of in fantasieland?
Tijd om het tentje op te trekken. Wat zijn al die geluiden? En wat is dat voor
een vreemde vogel? Is ze ziek of op zoek, wat wil ze toch? De vreemde vogel
blijft Teun en Tijn en Broemmm achtervolgen. O jee, ze legt een ei! Nee,
gekke vogel, niet op de motorkap van Broemmm! We zijn op reis! Teun en
Tijn willen verder, maar hoe moet dat nu met die vreemde vogel en het ei?
Vreemde Vogel is een lieve, fysieke voorstelling met live muziek, figurentheater en veel humor. Vreemde Vogel gaat over vriendschap en avontuur, nieuwe
dingen ontdekken, want vreemd is niet eng maar juist heel leuk en spannend.
Ellen Smets Theater maakt al sinds 1997 theaterproducties voor jonge kinderen en kiest daarbij voor een fysieke, humoristische stijl met weinig woorden.
Door de mix van diverse disciplines zoals theater, dans en poppenspel ontstaat
er poëtisch en verfrissend beeldend theater.
Duur: 45’ – leeftijd van 2 tot 6 jaar & ouders - Prijs: 6 euro via www.terkommen.be

TICKETS & INFO: www.terkommen.be – 089 30 92 10
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Koop lokaal
Zoals je misschien al in het straatbeeld
hebt gezien, heeft de Gemeente Hoe
selt i.s.m. MARAH en Unizo Hoeselt
een affichecampagne uitgedacht onder de benaming ‘Koop Lokaal’, dit om
de lokale middenstand te steunen.

verder onze lokale horeca blijven steunen! Je kan dit doen door ter plaatse
te gaan eten of via take away. Zo kan
je lekker culinair genieten terwijl je je
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houdt.

Deze campagne werd gelanceerd om
onze inwoners te motiveren meer lokaal te kopen en zo milieubewust mogelijk te zijn.

Er zijn 5 verschillende slogans in het
Hoeselts dialect opgesteld, dit onder
toeziend oog van de kenner ter zake
Paul Achten. Deze vind je terug aan
het raam van de deelnemende handelaars. Ga zeker op zoek en probeer ze
alle 5 te vinden.

Er zijn immers vele voordelen om lokaal
je inkopen te doen. Bij een Hoeseltse
ondernemer krijg je immers een persoonlijke aanpak. Hoe lokaler je koopt,
hoe duurzamer. Er is immers minder
transport nodig. Op deze manier draag
je ook bij aan het milieu.
Ten tijde van corona moeten we ook

Ben je zelf een lokale handelaar en wil je
graag (alsnog) meedoen aan de actie?
Neem dan contact op met de gemeentelijke dienst Lokale Economie. Dit kan
telefonisch op 089 51 03 12 of per mail
naar economie@hoeselt.be.

Wijkkantoor Hoeselt centrum
Onze burgemeester Werner Raskin,
huidig voorzitter van de politiezone
Hoeselt-Bilzen-Riemst, is verheugd
mee te kunnen delen dat er een vast
onthaalpunt van de politie behouden
blijft in onze gemeente. Het nieuwe wijkkantoor, dat verhuisd is naar
Dorpsstraat 15, is volledig gerenoveerd
en voldoet zowel aan de toegankelijkheidsnormen als aan alle veiligheidsnormen.
Voor klachten en aangiften kan je
er terecht, na afspraak, op maandag
(13.00 tot 19.00 uur) en op vrijdag
(9.00 tot 12.00 uur). Afspraken zijn in
te boeken via de website van de lokale
politie (www.politie.be/5381) of je kan
tijdens de kantooruren bellen op het
telefoonnummer 089 36 68 06.
Onze politiezone zal nu operationeel
samenwerken met de politie van Voe-

ren, om zo een nóg betere dienstverlening te kunnen garanderen voor alle
inwoners.

Er zullen ook drie extra politieagenten
aangeworven worden en het wagenpark wordt systematisch vernieuwd.
“Onze lokale politie behoort al jaren
tot de beste leerlingen van de klas
(zeker wat betreft het aantal letselongevallen per 10.000 inwoners) en dit
komt onze inwoners uiteraard alleen
maar ten goede”, aldus burgemeester
Werner Raskin.
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ACTIVITEITENKALENDER JANUARI 2022
Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 januari
LIJNDANS OKRA
16.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen
OKRA Hoeselt C
yvonne.thijsen57@gmail.com

Donderdagen 6, 13, 20 en 27 januari
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

Dinsdagen 11 en 18 januari
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

in Hoeselt

Woensdag 12 januari
LEZING PROF. DR. BERT
BLOCKEN – WIJ HOESELT
20.00 u. GC Ter Kommen
be

WIJ Hoeselt – Inschr. via de.kleene@skynet.

Vrijdag 21 januari
CARNAVALSBAL CV 8-TEAM
HOESELT
20.00 u. GC Ter Kommen
Kamiel Vandebosch 0498 56 96 62

Zondag 23 januari
RUILBEURS MODELTREINEN
HOESELTSE TREINCLUB VZW
08.00 u. GC Ter Kommen
Danny Smets 089 51 46 44

Dinsdag 25 januari
MAPATHON: MAPPEN VOOR
EEN BETERE WERELD MET
HET RODE KRUIS
19.00 u. GC Ter Kommen

Zondag 30 januari
FAMILIEVOORSTELLING
ELLEN SMETS:
VREEMDE VOGEL
11.00 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

voorzitter@hoeselt.rodekruis.be

Woensdag 12 januari
KINDERFILM: PACHAMAMA
14.00 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Vrijdag 28 januari
HULDIGING
VERDIENSTELIJKEN 2021
20.00 u. GC Ter Kommen

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN
ONDER VOORBEHOUD
VAN DE GELDENDE
CORONAMAATEGELEN

vrijetijd@hoeselt.be

Een uniek portret over het woelige
oorlogsverleden van Mathieu Vanherle
Het verhaal van Mathieu Vanherle mag niet vergeten worden.
Daarom maakten zijn kinderen, Jeannine en Ghislain, dit boek.
‘Omdat ze hem gedood hebben’ is het verhaal van Mathieu Vanherle, papa,
opa, echtgenoot, vriend, ondernemer, verzetsstrijder en overlever van de
Tweede Wereldoorlog. Een warme, hartelijke en oprechte mens. Een
man die negenennegentig jaar alles gaf wat in hem zat en sinds 2020
rust met de woorden ‘politiek gevangene’ op zijn grafsteen.
Je kan het boek bestellen door 22,50 euro te storten op rekeningnummer BE91 0837 8179 8276 met vermelding van je
naam en een e-mail met je bestel- en adresgegevens te sturen
naar: ghislain.vanherle@telenet.be
Gratis levering binnen Hoeselt. Voor levering buiten Bilzen en Hoeselt
rekenen we een verzendkost van 5,50 euro aan.
Het boek is eveneens verkrijgbaar bij Boek- en dagbladhandel Achten,
L. Lambrechtsstraat 12 in Hoeselt
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Hoeseltse
helikopterpiloot
opgenomen in stuntteam
van het leger
“Een jongensdroom die nu uitkomt”
Jo Jacobs (33) uit Molenbroek in Hoeselt leeft momenteel in hogere sferen, letterlijk en figuurlijk. Hij is helikopterpiloot bij het 17de squadron op de
luchtmachtbasis Beauvechain (Buvingen) bij Sint-Truiden. Daar vliegt hij op
Agusta. Bovenop de operationele vluchten – hij is pas terug van een oefening
in Gabon (Afrika) voor ondersteuning van onze landmacht – mag hij straks
deelnemen aan trainingsvluchten en vliegshows in het helistuntteam van onze
luchtmacht. Een droom gaat in vervulling. “Al van kleins af aan was dit een
doel”, vertrouwt hij ons toe.
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Stuntpiloot
“Nu is het zover”, reageert hij. “Als
stuntpiloot kan en mag je de Agusta op
een unieke manier besturen. Bij stunts
hangt veel af van de wind. Je moet rekening houden met de beperkingen van
het toestel. Toch is het de kunst om de
heli tot het uiterste te drijven.” Stuntpiloot worden, is niet evident. “Je moet
er geen specifieke fysieke proeven voor
afleggen. Een juist profiel wordt vereist
en extra motivatie is er voor nodig.”
Van kinds af aan
Bij Jo Jacobs zit het vliegen in zijn DNA,
zo blijkt. “Mijn vader heeft praktisch
héél zijn carrière voor Sabena gewerkt.
Hij was chef cabine en examinator van
de cabin crew op lange afstandsvluchten. Zo vloog hij op Airbus, Boeing en
andere toestellen. En ja, hij heeft me de
vliegmicrobe doorgegeven. Als jongen
mocht ik een landing vanuit de cockpit

meemaken. Bovendien was ik gek van
oorlogsfilms, met voorsprong Top Gun.
Hierdoor ging mijn interesse eerder uit
naar de militaire dan de burgerluchtvaart.” Na een opleiding van 5 jaar bij de
Koninklijke Militaire School volgde hij
een praktische vliegopleiding van 3 jaar.
En nadien maakte hij de overgang naar
een opleidingstoestel voor helikopters.
Op oefening
Hij is net terug thuis van een oefening in
Gabon. Een extra ervaring die hij toevoegt aan zijn al lange staat van dienst
bij het leger. “Het leven is er heel anders
dan in Hoeselt”, legt hij uit. “We zaten
midden in het regenseizoen met constant 30 graden en een hoge vochtigheidsgraad. We logeerden in een hotel.
We kregen Europese en lokale gerechten op ons bord: gefrituurde banaan,
krokodil, maniok en vis. Het verkeer
op straat loopt niet gestructureerd.

Auto’s zijn in mindere staat.” Een opmerkelijk feit zal Jo nog lang bijblijven.
“Op een dag zagen we een oude taxi
op straat voorbijrijden”, vertelt hij. “Op
de achterruit hing een sticker van MC
Hoeselt. Ik heb de foto op de facebookgroep Gij zijt van Hoeselt geplaatst.”
Het bericht werd tot grote verbazing
van de oud-eigenaar, Guy Cloosen uit
Alt-Hoeselt, opgepikt.
Boven Hoeselt
Op zijn to-do-list ontbreken nog twee
dingen. Een basic burgerlicentie behalen en, als de kans zich voordoet, wil hij
meemaken hoe ons mooie Hoeselt er
high in the sky uitziet. Die kans is reëel,
op oefenvluchten tussen de luchthaven
van Luik en de thuisbasis Beauvechain
ligt Hoeselt namelijk langs de standaardvliegroute.
Xavier Lenaers

Gelukswandelingen in de kijker
In 5 gemeenten van de Eerstelijnszone
Zuid-Oost Limburg of ELZ ZOLim
(Bilzen/Hoeselt/Riemst/Tongeren &
Voeren) is er een mooie, uitgestippelde wandeling die je door info en
oefeningen leert kennismaken met de
geluksdriehoek en je helpt werken aan
je geluk.
Ga op wandel en wordt gelukkig!
Tot eind maart is er voor kinderen een
zoektocht voorzien: ze gaan op zoek
naar een geluksspreuk en maken kans
op een cadeautje. Maak je een wandeling in de eigen gemeente of verken je
ook de gelukswandelingen van de andere gemeentes? Aan jullie de keuze!
Deed je de wandeling en heb je

Troostplek Kruislinde

Ook in Hoeselt komt er
een ‘Troostplek Kruislinde’.

Foto: Els Hellinx

Op zaterdag 22 januari om 14.00
uur zal een herdenkingssculptuur van
Robbe Pinsart ingehuldigd worden,
dit met de steun van de Cultuurdienst
Hoeselt. De plechtigheid wordt opgeluisterd met poëzie van o.a. Wouter
Fimmers, getuigenissen en liederen
gebracht door het koor ‘Ater Blokkes’

Sedert het begin van de lockdown in
maart vorig jaar hebben vele Hoeseltse families afscheid moeten nemen van een geliefde in erg moeilijke
omstandigheden: afstandsregels, bezoekverbod, mondmaskerplicht en de
beperking van het aantal toegelaten
personen bij het afscheid maakten het
moeilijk om elkaar warm-menselijk nabij te zijn.
De voorbije maanden ontstonden er
steeds meer troostplekken waar mensen kunnen verstillen en met een eenvoudig ritueel troost en kracht kunnen
putten.
10

een leuke foto gemaakt; vergeet
deze dan zeker niet te delen op de
Facebook pagina van Hoeselt en/
of op de website www.hoeselt.be.
Dit kan door jouw foto door te mailen
aan ocmw@hoeselt.be.
Afhaalpunt: Je kan een boekje en
invulblaadje gratis afhalen aan het
Vrijetijdsloket in Ter Kommen, Europalaan 2 - tel. 089 30 92 10
Voor verdere vragen, kan je terecht bij
de intergemeentelijke preventiewerker
van ELZ ZOLim: hilde.timmermans@
bilzen.be
WANDEL EN VOEL JE
GELUKKIG!

Januari - Maand
van het Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker

Aanwezigen die dat wensen kunnen
een steen met de naam van hun overleden familielid achterlaten aan het
monument. Teken van verbondenheid
over de dood heen.
Iedereen is van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan deze samenkomst.
Praktisch:
• We komen samen aan het GC Ter
Kommen om 13.00 uur en we vertrekken te voet om 13.15 uur richting
Kruislinde, met de fiets kan ook.
• Locatie: kruispunt van de verkavelingsweg vanuit Hooilingen met de
Hardelingenstraat/Panisbergstraat.
• Er wordt transport voorzien voor
mindermobiele deelnemers tussen
Ter Kommen en Kruislinde, heen en
terug.
Ria Ketelslegers 0479 80 28 72

Denk eraan!
VROEGTIJDIGE OPSPORING
IS DE BESTE BESCHERMING
TEGEN BAARMOEDERHALSKANKER
Laat van je 25ste tot en met je
64ste elke drie jaar een uitstrijkje
nemen.

Troostbankje voor leerlingen van de
gemeentelijke basisschool in Alt-Hoeselt
Het project ‘Troostbankje’
werd gerealiseerd na deelname van de gemeentelijke
basisschool van Alt-Hoeselt
aan de Rode Neuzenactie.
Op de speelplaats bleek nood
aan een plaats waar een leerling die zich niet goed voelt,
verdrietig is of het moeilijk
heeft kan gaan zitten zonder
dat anderen hen komen storen.
Bijkomend is er ook aandacht voor de nood aan een
luisterend oor of een troostende babbel. Hiervoor hebben zich een aantal leerlingen
kandidaat gesteld. Via een
beurtrolsysteem zijn zij diegenen die bij desbetreffend
kind gaan polsen of er nood
is aan een babbel en zij houden ook de verantwoordelijke
leerkrachten op de hoogte.
Bedankt juf Veerle en juf Natascha die de bezielers van dit
project waren!

Schepen van Onderwijs, Heidi Berx, opent officieel het Troostplekje
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Eric Willems blikt in ‘Jefke en Moeder
Aarde’ terug op zijn onbevangen jeugd
rondlopen en onze plan trekken, heel
onbevangen”, mijmert Eric.
Liefde voor de natuur
Het boek is deels nostalgisch en ook
een lofzang voor de natuur. “Tijden veranderen. Vroeger was er ook nauwelijks
iets. Ik heb met veel vrienden, die dat
nu nog altijd zijn, veel in de bossen en
velden rondgehangen en gevoetbald. Ik
heb zoveel mooie dingen genoten door
in die natuur rond te lopen, te kijken en
te luisteren. Dat ervaar ik vandaag niet
meer zoveel bij kinderen. Ofwel mogen
ze niet meer van thuis. Ook al lijkt er

ERIC WILLEMS

ems:”Ik volgde mijn middelbare studies
Hasselt. Ik deed vele verschillende jobs,
de job van mijn dromen. Normaal
enschilder,
Moederdichter,
Aarde’, zo heet het
ar, musicus,‘Jefke
filosoof,
jeugdboek
van
Eric
Willems
(67). De
dergelijks moeten geweest zijn. Het
is
Hoeselaar
keert
erin
terug
naar
1965,
an gekomen. Wel schrijf ik als hobby al
een gedichten,
tijd waarin
kwajongensstreken
korte verhalen,
liedjes
met
nogvoor
dagelijkse
kost waren
k, bindteksten
verenigingen
en zingen kinderen
zich muziek
nog konden
uitleven
Mooie teksten,
en natuur
zijn in de natuur.

door de coronacrisis weer sprake te zijn
van meer hunker naar de natuur. Het
boek is een bloemlezing over hoe het
er vroeger in menig huisgezin aan toe
ging. Wat toen normaal was, is nu vaak
abnormaal. Het was voor mij de aangenaamste tijd van mijn leven toen ik elf
jaar of zo oud als Jefke was. Het was
een tijd van onbekommerde, aaneengeschakelde avonturen”, besluit Eric.
‘Jefke en Moeder Aarde' kan je bestellen bij
Eric Willems (willems.boa@hotmail.com),
bij Uitgeverij Partizaan of via Bol.com
voor 19,95 euro.

Eric Willems

JEFKE EN MOEDER AARDE

“Ik heb zoveel mooie ‘jongensdingen’
meegemaakt: van boomhutten bouwen tot vis vangen in de beken. De
jeugd van vandaag ervaart dat helaas
veel minder. Het is precies of de menr, maar hijsen
is bang
van beestjes
allemaal
vol stress en gedigitalig voor zijnseerd
vader,zijn.”
die niets liever

en wordt. Een jongen die van niets
elmatig gebruikt.
een
In bijnaEentje
200 met
bladzijden,
geïllustreerd
n feite is. Alleen,
zo
is
hij
niet.
Hijzijn
vecht
met tekeningen van
hand, vertelt
iging. Hij is vredelievend en houdt
hij over zijn belevenissen en die van anAarde, maar hij is ook altijd erbij als

UITGEVERIJ PARTIZAAN

dere kameraden. Eric Willems, die we
in Hoeselt ook kennen als muzikant en
beter en beschermt hem een beetje
zanger bij de zomeropera en operette,
er.
vorig jaar in de winhaantje deschreef
voorste,het
eenboek
kwajongen.
ter
tijdens
de
lockdown.
“Het idee was
n aanvaring met de meester en nadien
al
jaren
aan
het
broeden
en nu had ik
Het hele probleem in dit verhaal
om het allemaal neer
eld in zijn eindelijk
zoon, die de
dattijd
duidelijk
te pennen.
‘Jefke
Moeder Aarde’
eren om goed
te staan bij
zijn en
vader?
gaat over een elfjarig ventje dat graag
vertoefde in de natuur. Allerlei fratsen, buitensporigheden gebeurden bij
regelmaat. De school, de meester, de
harde hand van pa … Toen kon je nog
ongegeneerd kattenkwaad uithalen.
Hele namiddagen ravotten, fietsen,
lopen waar je wilde, in de velden, bossen, op een zolder, op een voetbalterrein... Wij mochten nog onbekommerd

UITGEVERIJ PARTIZAAN
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Plantenverkoop natuurvereniging ORCHIS

Al voor het 36ste jaar op rij organiseert
Orchis in het voorjaar haar jaarlijkse
boomplantactie en dit i.s.m. de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad HOLA. Om de
achteruitgang van vele dier- en plantensoorten tegen te gaan is het belangrijk
dat we de natuur in Limburg vergroten
en versterken. Ook tuinen kunnen daarbij helpen. Daarom wil de vereniging het
aanplanten van streekeigen plantensoorten in tuinen stimuleren waardoor het
natuurlijk evenwicht vergroot. Tuinen zijn
ook de verbindingsschakels tussen verschillende natuurgebieden.
Plant jij ook mee?
Het bestellen van inheemse planten kan
tot 7 februari 2022 via www.orchisvzw.
be.
Op zaterdag 12 maart 2022 kan het
plantgoed afgehaald worden op de gemeentelijke Technische Dienst, Winterbeekstraat 3.

Verbod op vuurwerk
Het schepencollege zal ook dit eindejaar geen uitzonderingen toelaten op het verbod op vuurwerk. Volgens het GASreglement is het verboden om het even welk vuurwerk af te
steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen
te laten ontploffen. Ook geluidsarm vuurwerk valt hieronder.
Waarom?
Er zijn voldoende redenen. De knallen en flitsen zijn voor
veel dieren angstaanjagend, met verloren gelopen of gewonde dieren als gevolg. Niet alleen dieren maar ook mensen
ervaren stress door het lawaai. Het fijnstof dat vuurwerk in
de lucht brengt is een probleem voor mensen met longproblemen of astma. Ongevallen met brandwonden en oogletsels door vuurwerk zijn geen uitzondering. Zware metalen en
plastic resten afkomstig van het vuurwerk komen ook nog
eens in het watersysteem, de lucht of de bodem terecht.
Wat is het alternatief?
Wensballonnen alvast niet, die zijn ook verboden omwille van
brandgevaar en omdat ze zwerfvuil met zich meebrengen.
14

Misschien is het tijd voor nieuwe tradities? Plant samen een
boom, steek je wensen of voorspellingen in een doosje dat je
een jaar later samen opent, hou een lantaarntocht door de
buurt, … Heb je zelf ideeën voor alternatieve tradities? Laat
het ons weten.
Dienst Omgeving - omgeving@hoeselt.be - 089 51 03 42

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING
OVERLIJDENS

10/11/2021

Eric PIPELEERS

17/02/1948

17/11/2021

Mathieu BROUWERS

6/05/1955

17/11/2021

Maria CROUX

25/02/1930

17/11/2021

Peter WOLFS

27/02/1964

25/11/2021

Paula THEWISSEN

23/08/1951

Datum

Naam van de overledene

Geboren

26/11/2021

Willem LOYENS

13/10/1933

1/11/2021

Joanna STEEGMANS

17/07/1933

27/11/2021

Jean POTARGENT

6/01/1949

7/11/2021

Josephina SNELLINX

6/01/1930

28/11/2021

Benoit VOES

26/07/1967

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

COLOFON

HULPDIENSTEN
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Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en verschijnt maandelijks
behalve in juli augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
centraal oproepnummer 089 59 00 59

Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be

WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33

Contact: Cultuurdienst - Ann Somers
Vormgeving & productie: COMMiX bv, Hoeselt

WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969

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.

BELBUS
011 85 03 00

OPGELET!
ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN
OP VRIJDAG 31 DECEMBER – BRUGDAG NIEUWJAAR.
DE SPORTHAL IS GESLOTEN OP 31 DECEMBER EN OP 1 JANUARI.
HET ZWEMBAD IS GESLOTEN VAN 24 DECEMBER TOT 10 JANUARI.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

9.00-12.00u.

gesloten

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.

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 - Sociale 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

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande vragen over premies
en subsidies. Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via ulla.mertens@stebo.be of 0489 41 91 32 Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).
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CULTUUR SPORT

Huldiging MILIEU SOCIAAL

GEMEENTELIJKE VERDIENSTELIJKEN 2021

WIE VERDIENT VOLGENS JOU
EEN TROFEE?
LAAT HET ONS WETEN VOOR 3 JANUARI 2022 VIA VRIJETIJD@HOESELT.BE
WE ZETTEN HEN GRAAG IN DE BLOEMETJES!

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
enz...
dorpsgenoot zich
in
al jaren vrijwillig
Ken je
voor natuur en
iemand die zich
milieu in onze al vele jaren actief
gemeente?
inzet voor het
sociale leven in onze
gemeente?

