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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

DE ‘FLA FËTUTE SHOW’ IS TERUG!
VERNIEUWDE BEWEGWIJZERING
WANDELPADEN HOESELT
TOURNÉE MINÉRALE:
EEN MAAND ZONDER ALCOHOL

Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Namens de schepenen en burgemeester wil ik jullie alvast
onze beste wensen overmaken voor het nieuwe jaar. We
wensen jullie dan ook een goede gezondheid toe in een
vreugdevol tweeduizendtweeëntwintig. Door de gekende
pandemie is het helaas ook dit jaar niet mogelijk om jullie fysiek te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie, dus dit hebben jullie nog tegoed.
Nu de koude dagen onze gemeente in de greep houden is
het eens tijd om onze diensten en arbeiders te bedanken
voor hun inzet. Onze strooidiensten die dag en nacht standby zijn om bij ijzel en sneeuw uit te rukken zodat vanaf de
ochtend onze wegen veilig berijdbaar zijn. De parkwachters
op het containerpark die toezicht houden in de ijzige wind,
onze groenarbeiders die het grillige weer doorstaan om de
plantsoenen klaar te maken voor de lente. Ook de gemeentelijke gebouwen- en wegendienst die de winter trotseren
om te zorgen dat hun vele opdrachten netjes afgewerkt
worden. Bedankt en respect voor jullie!

Traditiegetrouw wordt het voorwoord gebruikt om te ‘stoefen’
waar we mee bezig zijn of wat het
bestuur gerealiseerd heeft. Als je
als beleidsmaker even stilstaat hoe
deze realisaties allemaal tot stand
komen dan kan je niet anders dan
besluiten dat de kracht en dynamiek van ons personeel hiervoor
heeft gezorgd. Ik wil dan ook namens mezelf en het bestuur een
welgemeende dankjewel overmaken aan elk personeelslid van de brandweer, de politie, de
gemeentelijke school, het OCMW en de gemeente voor
hun inzet.
Thx!
Schepen openbare werken, milieu en mobiliteit
Bert Vertessen

Minder zichtbaar maar even belangrijk zijn al onze personeelsleden die onder moeilijke omstandigheden (veelal door
het verplichte thuiswerk) achter de schermen aan het werk
zijn om alles te coördineren en aan te sturen. Onze personeelsleden die vrijwillig actief zijn in het vaccinatiecentrum, de flexibiliteit die er is om te zorgen voor noodopvang
tijdens de Kerstvakantie, inspringen voor zieke collega’s,
kortom te veel om op te sommen.

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

Week van de Belgische muziek
Van maandag 31 januari t.e.m. zondag
6 februari 2022 is het de ‘Week van
de Belgische muziek’ en hoor je in Ter
Kommen en de bibliotheek de leukste
Belgische platen door de luidsprekers
klinken. De bibliotheek voorziet ook
een themastand waar alles rond Belgische muziek extra in de verf wordt
gezet.
Op die manier tonen we onze liefde
voor muziek van eigen bodem. En jij
geniet er mee van!

Asbestveilig Vlaanderen 2040:
ondersteuning voor asbestverwijdering
www.limburg.net/asbest.
Ga je isoleren en gelijktijdig asbest
verwijderen? Dan kom je mogelijk in
aanmerking voor een extra premie bovenop je isolatiepremie. Vraag ernaar
bij het woonenergieloket: https://woonenergieloket.stebo.be/
Zelf verwijderen of laten verwijderen?
Veel oude asbestgolfplaten of -leien
zijn verweerd of beschadigd, waardoor
het gevaarlijk is om het zelf te verwijderen. Als er een risico is op verder
breken of vergruizen bij het verwijderen ben je verplicht om een erkende
aannemer in te schakelen. Informeer
je op voorhand via www.asbestinfo.be.
Landbouwers
Een asbestveilig Vlaanderen tegen
2040, dat is het gezamenlijk doel.
Landbouwers die hun dak renoveren,
kunnen op kosten van de OVAM asbestcement laten ophalen en afvoeren. De OVAM geeft ook inhoudelijke
ondersteuning over hoe zij asbestveilig
kunnen werken of zelf een goede aannemer kunnen vinden. Alle landbouwers
met een landbouwnummer kunnen zich
aanmelden via de website www.ovam.
be/land-en-tuinbouwers. Er is ook ondersteuning voor scholen, sociale huis-

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

vesting en zorgvoorzieningen.
Inwoners
Andere inwoners kunnen nog steeds
gebruik maken van het project voor
goedkope ophaling aan huis van asbestafval en het voordelig verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden
asbest veilig naar het recyclagepark te
brengen. Het project loopt nog zolang het bedrag van de subsidie strekt
en wordt georganiseerd in samenwerking met Limburg.net en provincie
Limburg. Lees er meer over op

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

De Hazenschool
Woensdag 9 februari om 14.00 uur
GC Ter Kommen

Max, een konijnenjongen uit de stad,
wordt opgesloten in een ouderwetse
konijnenschool die omringd wordt door
een slimme vossenfamilie die Pasen wil
overnemen. Samen met een mooi konijnenmeisje, Emmy en trainingen van
de mysterieuze Mevrouw Hermione,

leert Max niet alleen over de geheime
magie van de Paashaas, maar ook over
waar hij echt thuishoort. Zal dit genoeg
zijn om Pasen en nieuwe vrienden te
redden?
Een verhaal over een moedig konijn
dat de waarde van een thuis gaat appreciëren en beseft dat je daar nooit
alleen moet springen.
Nederlandsgesproken animatiefilm –
duur 79’ - leeftijd: 4+
Tickets: 3 euro via www.terkommen.be

LEZING

Rudi Vranckx: Oorlogen en problemen van deze tijd
Donderdag 10 februari om 20.15 uur | ‘t Fabriek*

Rudi Vranckx (°1959) is een Belgisch journalist die werkt voor
het VRT Nieuws. Hij houdt zich vooral bezig met internationale
conflicten (Irak, Libanon, Israël, Palestina, Syrië). Rudi Vranckx
brengt een lezing over zijn leven als oorlogsverslaggever in conflictgebieden. Al ruim een kwarteeuw volgt hij voor de VRT oorlogen
en conflicten en maakte hij documentaires voor Canvas: Bonjour
Congo, de Vloek van Osama, Niemandsland, Kleine Helden, IS
in het Vizier, De Nomaden, Vranckx op zaterdag. Hij schreef verschillende boeken, waaronder ‘Oorlog om de geesten’, ‘Kleine Helden’ en ‘Mijn Kleine Oorlog’.
Het moordende kalifaat, de radicalisering van Belgische moslims,
de terreuraanslagen, de vluchtelingen, de dreiging, de groeiende
kloof: VRT-oorlogsreporter Rudi Vranckx ziet een wereld waarin
verdraagzaamheid zwaar onder druk staat. Het is geen klassieke
oorlog meer, van een zichtbare vijand aan de overkant, een oorlog
om geld of olie of macht of grondgebied. Dat bekommert Vranckx,
die de vlijmscherpe analyse van een nieuwe wereld maakt.
Deze lezing gaat veel verder dan het fenomeen IS. Vranckx
tekent het toekomstig beeld van onze mondiale samenleving
en stelt vast dat we vooral niet mogen wegkruipen in de bunkers van de angst voor elkaar.

Voor de buitengewone moed en toewijding, waarmee hij de
persoonlijke verhalen van mensen die het slachtoffer zijn van
conflict, dichter bij de wereld brengt en strijdt voor rechtvaardigheid, ontving hij als oorlogsverslaggever in conflictgebieden de Carnegie Wateler Vredesprijs 2018.
*Afhankelijk van het aantal toeschouwers, zal deze lezing
plaatsvinden in ’t Fabriek of in de schouwburg van GC Ter
Kommen. De locaties liggen vlak naast elkaar.
i.s.m. ‘t Fabriek
Tickets: 10 euro via www.terkommen.be

MUZIEK

Gene Thomas: Omsingeld
Zaterdag 12 februari om 20.15 uur
GC Ter Kommen

Met deze nieuwe tour neemt Gene Thomas je mee op sleeptouw doorheen
ruim 30 jaar carrière. Naast de nummers uit Liefde Voor Muziek maak je
kennis met z’n hits, eigen beeldmateriaal, videoclips en uitzonderlijk ook
zijn kunst. Op het podium is er een groot projectiescherm voorzien welk
ervoor zorgt dat je voor deze nieuwe show kan meegenieten in optimale
omstandigheden.
De nummers van deze voorstelling staan tevens op de driedubbel CD “Omsingeld” die je uiteraard kan kopen na de voorstelling
Tickets: 23 euro/20 euro (reducties) via www.terkommen.be

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

in Hoeselt

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2022
Dinsdagen 1 en 22 februari
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Dinsdagen 1, 8, 15 en 22 februari
LIJNDANS OKRA
16.00 u. Spiegelzaal Ter Kommen
OKRA Hoeselt C yvonne.thijsen57@gmail.com

Woensdag 2 februari
OP SAFARI IN DE BIB
15.00 u. Bibliotheek,
O.L.Vrouwplein 1
bibliotheek@hoeselt.be

Woensdag 2 februari
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen
Donderdagen 3, 10, 17 en 24 februari
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar

Zondag 6 februari
NATUURKLUSSEN
WINTERBEEKVALLEI –
NATUURPUNT
HOESELT
09.00 u. Hombroekstraat 25
Ellen Stoffelen 089 49 29 36
of winterbeek@natuurpunt.be

Woensdag 9 februari
KINDERFILM:
DE HAZENSCHOOL
14.00 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Woensdag 9 februari
BLOEDINZAMELING
RODE KRUIS
18.00 u. Zaal Nederheem Hoeselt
Donderdag 10 februari
LEZING RUDI VRANCKX:
OORLOGEN EN PROBLEMEN
VAN DEZE TIJD
20.15 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 12 februari
GENE THOMAS: OMSINGELD
20.15 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Zondag 13 februari
EETDAG K.V.G.
11.30 u. GC Ter Kommen
jeanverjans@telenet.be

Woensdag 16 februari
WANDELING LOUIS GUFFENSTOCHT - WC VITALES
07.00 u. GC Ter Kommen
stefan.scherpenberg@telenet.be

Vrijdag 25 februari
HULDIGING
VERDIENSTELIJKEN 2021
20.00 u. GC Ter Kommen
vrijetijd@hoeselt.be

Zondag 27 februari
HIBERNATREFFEN
MC HOESELT
08.00 u. GC Ter Kommen
www.mchoeselt.be

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE CORONAMAATEGELEN

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Tournée Minérale blaast in februari zes
kaarsjes uit! De campagne van De Druglijn roept iedereen op om in februari 2022,
voor het eerst of opnieuw, een maand
geen alcohol te drinken.
Editie 2022 – voel-je-vrij met Tournée
Minérale
De focus van de campagne ligt dit jaar op
je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij

van een kater en de daarbij horende verloren dag, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar
op een doordachte manier zelf te bepalen
wanneer je wel of niet een glas drinkt.
Wie al eerder deelnam heeft het waarschijnlijk wel ervaren: je hebt geen alcohol
nodig om je te amuseren! Doe dus mee
en ontdek de voordelen van een maand
zonder.
Ook de keuzevrijheid tijdens de maand
zonder alcohol is verzekerd, dankzij het
grote aanbod aan alcoholvrije dranken
in de supermarkten én in de horeca. Zo
zijn er opnieuw heel wat Minérale bars en
resto’s die inzetten op een goed alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal op de
website.
Alles wat je altijd al wilde weten over alcohol
In februari zal je ook antwoord krijgen op
een heleboel vragen over alcohol. We
weten dat alcohol een impact heeft op
ons welzijn en op onze fysieke en mentale gezondheid. Maar hoe zit het nu juist?
Slaap je beter met een slaapmutsje? Is het
ontremmende effect van alcohol goed

nieuws voor je seksleven? Wat doet alcohol met je gezondheid? Verschillende experten zullen je allerlei interessante weetjes over alcohol vertellen. Wie benieuwd
is, kan op de hoogte blijven via de nieuwsbrief en via de sociale media en de website
van Tournée Minérale. Je zal daar ook een
hoop recepten en tips vinden. Zo kan je
maand zonder alcohol niet meer stuk.
Op je gezondheid
Tournée Minérale helpt om bewuster stil
te staan bij onze alcoholgewoonten. Een
februari zonder alcohol is even warm en
gezellig en uiteindelijk voel je je er beter bij.
Heel wat Tournée Minérale-deelnemers
ervaarden de afgelopen jaren meer energie, betere slaap en een algemeen frisser
gevoel. En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook!
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari
2022 geen alcohol. Want ook zonder kan je
je perfect amuseren. Meer info vind je op
www.tourneeminerale.be.
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11 - 12 - 16 - 18 - 19 maart 2022 om 20u00
13 maart 2022 om 14u30
GC Ter Kommen – Hoeselt

Nieuwe Fla Fëtute Show werkt
weer op de lachspieren
Tien jaar na de eerste editie hebben Linda Verjans, Carine Holsteen
en Josée Gommers weer een Fla Fëtute Show in elkaar gestoken.
De toeschouwers mogen zich aan een avond vol grappige sketches
en leuke muziek ‘Made in Hoeselt’ verwachten in Ter Kommen.
Met veel plezier en vol humor kijkt het olijke trio vooruit naar de
Fla Fëtute Show. “Tien jaar geleden hebben we er ook een georganiseerd en dat was een succes. Nu gaan we hetzelfde recept
herhalen. Het is een aaneenschakeling van nieuwe sketches,
liedjes en dans gebracht door Hoeselaren. Het is geen revue, een
rode draad zit er niet in”, vertelt Carine Holsteen.
Waarom hebben de dames tien jaar gewacht voor een tweede
show? “Altijd hebben we gezegd: ‘we doen dat nog wel eens’. Alleen is het er nooit van gekomen. Intussen is corona al meer dan
twee jaar bezig maar nu is het eindelijk zover en hebben we beslist om de draad opnieuw op te pikken. We zijn samengekomen
en meteen beginnen schrijven. Alle drie hebben we er enorm
veel zin in”, vult Linda Verjans aan.
Dagelijkse leven
Het drietal is de drijvende kracht achter de Fla Fëtute Show.
“Het merendeel van de sketches nemen Josée en Linda voor
hun rekening. Zelf speel ik ook mee, maar ik hou me vooral met
de organisatie bezig om alles in goede banen te leiden. Daarnaast
kunnen we rekenen op de hulp van nog een 25-tal Hoeselaren
die mee op de planken staan en worden we financieel en organi6

satorisch ondersteund door GC Ter Kommen vzw”, weet Carine
Holsteen. Voor de dolkomische situaties vinden de dames vooral
hun inspiratie in het dagelijkse leven. “We willen nog niet te veel
verklappen, maar de toeschouwers gaan veel kunnen lachen. Er
zitten grappen in over de toekomstige fusie, over het Hoeseltse
dorpsleven en nog zoveel meer. Daarenboven komen zelfs Sinterklaas en de kerstman op de proppen in een sketch geschreven
door Kurt Driesen”, vertelt Josée Gommers met veel plezier.
Hoeselts dialect
Zoals de titel al doet vermoeden wordt de Fla Fëtute Show in het
Hoeselts dialect gebracht. “Dat komt de humor ten goede. Alle
drie zijn we geboren en getogen Hoeselaren, net zoals regisseur
Julien Swennen.
Wat ‘fla fëtute zijn? Grappige flauwe praat, amusante onnozelheden”, weet Linda Verjans. De dames kennen elkaar door en
door en zijn goed op elkaar ingespeeld. Schrik voor plankenkoorts
is er niet. “Bij de Hoeseltse revue hebben we elkaar leren kennen.
Linda heeft altijd toneel gespeeld, Josée en ik zijn bij een koor
geweest. Daarnaast zijn we aangesloten bij verschillende Hoeseltse verenigingen. Bovendien is Linda nog schepen van cultuur
geweest en ik was voorzitter van de cultuurraad. We kennen het
cultureel leven in Hoeselt door en door. Daardoor hopen we de
mensen een leuke ontspannende avond te brengen”, besluit Carine Holsteen.
Info en tickets via www.terkommen.be

Maak van Limburg en Hoeselt een
groot bloemenlandschap
Ook in 2022 bundelen de 3 regionale landschappen in Limburg de krachten en organiseren ze samen een aankoop
van zaadmengsels voor bloemrijke akkers en weiden. Iedere
Limburgse vereniging of particulier die wil inzaaien kan tot
en met 23 februari een bestelling plaatsen via zijn regionaal
landschap. Door de gezamenlijke aanpak kan het zaadgoed
extra voordelig zaadgoed besteld worden én worden in heel
Limburg stukken grond omgevormd naar kleurrijke bloemenakkers, die zorgen voor meer biodiversiteit.
Verenigingen zoals wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeentebesturen, landbouwers maar ook particulieren die een bloemenrijk perceel
willen aanleggen, kunnen tot en met 23 februari 2022 zaadmengsels bestellen via www.limburgzaait.be.
Steeds meer mensen en verenigingen doen mee aan de sa-

menaankoop. In 2021 werd er een oppervlakte van 224 ha
of 330 voetbalvelden omgevormd naar bloemenrijke akkers
en percelen.
Het zaadgoed kan in april afgehaald worden in het kantoor
van één van de 3 regionale landschappen. De exacte afhaaldatum wordt bekendgemaakt na levering van het zaadgoed.
Het bestelformulier en meer uitleg over de verschillende
zaadmengsels vind je via www.limburgzaait.be of limburgzaait@rllk.be.
Koop je zaadgoed aan? Maak dan zeker een leuke foto van je
bloeiend perceel en stuur ‘m naar limburgzaait@rllk.be. Zo
kunnen we meegenieten van al die bloemenpracht.
limburgzaait@rllk.be | info@rlhv.be | limburgzaait@rlkm.be
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Nieuwe startborden en nieuwe wandelkaart
vergroten wandelgemak

Wie straks de natuurparels en het waardevol onroerend erfgoed in onze gemeente te voet wil gaan verkennen, moet
rekening houden met enkele veranderingen. Er zijn nieuwe startborden en een
nieuwe wandelkaart. Deze verhogen het
wandelcomfort, zorgen voor extra beleving en geven heldere informatie over
het wandelaanbod. Na een evaluatie van
de wandelroutes heeft de dienst toerisme
besloten om de negen al bestaande wandelingen tot zes te herleiden. Bovendien
worden sommige routes aangepast en
enkelen samengevoegd.

In één richting
Alle wandellussen worden voorzien van
nieuwe bewegwijzering. Voor het eerst
geven de pijlbordjes de afstanden in kilometers aan. Vroeger stonden de pijlen in de twee richtingen aangegeven,
straks nog in één richting. Zo wandelt
iedereen in dezelfde richting en wordt
voorkomen dat teveel wandelaars elkaar
kruisen. Een aantal wandelroutes krijgen
een opfrisbeurt. De peters en meters
die de wandelingen inspecteren, stelden
gebreken vast op een aantal plaatsen.
Modder maakte de route vaak moeilijk
11

,5

km

km

Twee kruizenwandeling / Demervalleiwandeling

,5

11

8,2

Hoeselt Centrum

km

Hoeselt Centrum

Twee kruizenwandeling
Vertrek:

Demervalleiwandeling

je bent hier

11,5 km

je bent hier

Landschapswandeling

7,7 km

kerk Romershoven, Sint-Jansstraat

O.L.Vrouwparochie
Nederwandeling
Vertrek:

Stinzenwandeling
Vertrek:

Drie valleienwandeling
Vertrek:

8,7 km

kerk Alt-Hoeselt, Sint-Lambertusstraat

Werm

Kruislindewandeling
Vertrek:

6,7 km

kerk Schalkhoven, Schalkhovenstraat

Alt-Hoeselt

1

4 km

Onze-Lieve-Vrouwplein

Schalkhoven

4,5 km

kerk Werm, Bovenstraat

Landschapswandeling Vrijhern
Regionaal Landschap
Haspengouw & Voeren
Vertrek:

Kluis van Vrijhern, Kluisstraat 1

Kluizenaarswandeling
2

Korte Kluizenaarswandeling
Wijngaardboswandeling

7 km
5 km
8,5 km

3
4

#inconcreto kunstwerk en panorama
Parkeren: 1 Ter Kommen / 2 Werm /
3 Alt-Hoeselt / 4 Sint-Huibrechts -Hern

picknickplaats
horecagelegenheden:
scan de QR-cde

Startborden
Voortaan vind je in elk kerkdorp een
startbord. Op elk bord prijkt de kaart
met alle wandelingen, maar de specifieke wandeling met vertrek in dat dorp
wordt extra gemarkeerd. Op de borden
staan de horecazaken, de B&B’s en de
vakantiewoningen niet langer met pictogrammen afgedrukt, maar met een
QR-code. Ook komt er een nieuwe
wandelkaart. De wandelkaart is minder
druk, wordt niet meer overladen met
pictogrammen, is overzichtelijker en
duidelijker. Mensen kunnen het plan
van elke wandelroute afhalen van de
website van de gemeente (www.hoeselt.be).

8,2 km

GC Ter Kommen, Europalaan 2

Romershoven
Vertrek:

km

GC Ter Kommen, Europalaan 2

Hoeselt Centrum
Vertrek:

8,2

doorwaadbaar, maar door er een kleine
lus omheen te leggen is dit euvel opgelost. Op het Twee Kruisenpad wordt in
Schalkhoven een picknickplek voorzien.

Samenvoegingen
Verder verdwijnen een aantal wandelingen en anderen worden samengevoegd. Zo vallen de Bronnenwandeling
in het centrum en die van de Gerlabeek
in Werm weg. In de plaats komt de Drie
Valleienwandeling. In Romershoven
gaat de landschapswandeling naar Het
Jongenbos. De Demervalleiwandeling
doet straks het Broek niet meer aan.
Op deze route is ook de Buckenslindewandeling opgenomen. De Nederwandeling loopt voortaan niet langer langs
de E313-autoweg. Bovendien vertrekt
vanuit Alt-Hoeselt, Werm, Vrijhern en
Ter Kommen een wandeling naar #inconcreto, het kunstwerk en tevens het
landmark op Twee Kruisen.
Xavier Lenaers
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Kunst ‘in the picture’
Het culturele leven staat sinds de uitbraak van het coronavirus geregeld op
een lager pitje. Gelukkig zijn er nog de
kunstenaars om dat cultuurgat op te
vullen. Zij hebben -in de meeste gevallen- wel hun ding kunnen blijven doen.
Samen met de gemeenten Riemst en
Bilzen willen we in de maand mei de
lokale kunstenaars extra in de verf
zetten via twee leuke projecten: ‘Atelier in beeld’ en ‘Kunstkijkers’.
Atelier in beeld
Vorig jaar lanceerde Kunstwerkt een
nieuw project: ‘Atelier in beeld’. Het
is het nieuwe jaarlijkse open atelierweekend voor beeldend kunstenaars
in Vlaanderen en Brussel.
Op 13, 14 en 15 mei 2022 zetten
beeldend kunstenaars de deuren van
hun atelier open. Deelnemen en bezoeken is gratis.
Ben jij bezig met kunstcreatie en wil jij

meedoen en je atelier tonen?
Van 1 februari tot en met 7 maart
2022 kunnen beeldend kunstenaars
zich inschrijven via www.atelierinbeeld.be.
Samen met de gemeenten Bilzen en
Riemst voeren we gezamenlijk promotie voor alle deelnemende ateliers
in de drie gemeenten!
Kunstkijkers
Ook in mei 2022 transformeert
‘Kunstkijkers’ de etalages in de Bilzerse binnenstad én in enkele andere locaties in Bilzen, Hoeselt en
Riemst voor de tweede keer tot één
groot creatief circuit, dankzij werken
van voornamelijk lokale artiesten. De
wandeling langs de vitrines en een lus
buiten het centrum van Bilzen laten
iedereen op een laagdrempelige manier proeven van kunst. Tegelijk wordt
verbinding gezocht met andere ten-

EEN ONTDEKKINGSTOCHT

RS’ MAAKT VAN HET CENTRUM ÉÉN GROOT

CUIT WAAROP HEEL WAT TE ONTDEKKEN VALT.

erbindt bijna alle
en boeiende
er tal van prijzen

aten we kunste
ek naar buiten
in hun werk?
vrijblijvend
in deze folder .

delaars is het
ke manier om hun
te zetten . Iets tofs
age? Wandel zeker
ontdek de nieuwste

Daarom lanceren we een oproep naar
(plaatselijke) kunstenaars die willen
deelnemen. Inschrijven is mogelijk tot
1 maart 2022 en kan via www.bilzen.
be/kunstkijkers-inschrijvingsformulier.
Kunstenaars die vorig jaar hebben
meegedaan zien wij graag terug maar
zij kunnen zich enkel inschrijven met
nieuwe werken.
Uiteraard zal het aantal locaties afhankelijk zijn van het aantal handelaars dat zich zal inschrijven met zijn/
haar etalage. Net zoals vorig jaar zal
de combinatie kunstenaar/handelaar
gemaakt worden door de cultuurdiensten van de betrokken gemeenten die ondersteuning krijgen van curator Gie Motten.

KUNSTKIJKERS
EEN ONTDEKKINGSTOCHT
VOORBIJ

IN DE BILZERSE BINNENSTAD.

VOORBIJ

AND MEI TRANSFORMEREN LOKALE KUNSTENAARS

toonstellingsplaatsen o.a. in Hoeselt
en Riemst.

Daarenboven wil Kunstkoepel  Academie
voor Beeld iedereen de kans geven om
binnen te gluren in de ateliers .
Door corona zal dat op een zeer
opvallende manier verlopen .
Hoe, dat ontdekt u ter plaatse,
in de Hospitaalstraat 15A .

VERBAZINGWEKKENDE VITRINES

Benzal
je beeldend
kunstenaar
wil je
Bovendien
de expogang
aanende
je werkplek
tonen?
rechterzijde
van het
gebouw volledig

Inschrijven kan van 1 februari tot 7 maart →

aangekleed zijn met grafisch werk .

Are you a visual artist and do you want to

show your
workplace?
Aan laBo3740
in de
Korenstraat 11

Sign up! From 1 February until 7 March. →

kan u nog meer ontdekken van

Kunstkoepel  Academie voor Beeld .
Graag zelf kunst maken? Neem een
kijkje op www .bilzen .be/kunstkoepel .

Ontdek boeiende kunstenaars en win!
9
www.visitbilzen.be/kunstkijkers

Woningkwaliteit
Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale
kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in
de Vlaamse Codex Wonen.
Zo moet iedere woning voorzien zijn van een veilige elektrische installatie, een veilige gas- en verwarmingsinstallatie,
minimale sanitaire voorzieningen, rookmelders, toevoer van
drinkbaar water,… Daarnaast moet de woning ruim genoeg
zijn, zowel qua oppervlakte als qua plafondhoogte. En dient
iedere woning voldoende geïsoleerd te zijn.

Nieuwe collega
OCMW

Wil je als verhuurder meer informatie over deze kwaliteitsnormen? Wil je weten of je verhuurwoning voldoet?
Huur je een woning waarvan je denkt dat er gebreken zijn en
wil je een objectief advies?
Wil je meer informatie over de procedures ongeschikt- of
onbewoonbaarverklaring en de mogelijke gevolgen?
Maak dan zeker een afspraak met een technisch adviseur
van Stebo. De adviseur komt langs en bekijkt de situatie ter
plaatse. Dit advies is gratis.
Silke Valy - 089 39 16 54 - silke.valy@stebo.be

Opvoedingswinkel Zuid-Limburg
Iedereen zit wel eens met twijfels, onzekerheden of vragen als kinderen opgroeien.
• Onze baby wil niet eten of slapen.
• Mijn kleuter wordt overspoeld door
vele prikkels.
• Mijn tiener is altijd boos en wil niet
naar me luisteren.
• Welk effect heeft een relatiebreuk
op de kinderen?
• enz.

Op 1 januari 2022 is Nicole Stulens gestart als maatschappelijk
werker bij het OCMW. Nicole is
woonachtig in Kortessem. Door
haar ervaring als maatschappelijk
werker, zal ze snel haar weg kunnen vinden binnen de verschillende aspecten van haar job. We
zijn dan ook zeer blij haar te mogen
verwelkomen en wensen Nicole
veel succes!
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Hierover spreken is vaak al een enorme
opluchting. Bij ons kan je gratis, anoniem en vrijblijvend met al jouw vragen
rond opvoeding terecht.
De opvoedingswinkel richt zich tot
iedereen die de zorg opneemt of zich
inzet voor de opvoeding of ontwikkeling van kinderen, vanaf de zwangerschap tot 24 jaar. We denken hierbij
aan ouders, plusouders, grootouders,
onthaalouders, leerkrachten, jeugdbegeleiders, hulpverleners, enz.

Naast een luisterend oor, geven wij je
tips en tricks bij al jouw vragen. Indien
nodig verwijzen we je door naar een
meer gespecialiseerde dienst. Naast
individuele gesprekken worden er ook
infoavonden en workshops georganiseerd rond verschillende opvoedingsthema’s, zowel fysiek als online.
Deelname is gratis, maar op voorhand
inschrijven verplicht. We hopen je snel
te mogen ontmoeten!
Individuele gesprekken
Op afspraak in het Huis van het Kind
van jouw gemeente
Vicky Keibeck - 0491 71 72 40
Sien Vrancken – 0491 71 72 41
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING
OVERLIJDENS

18/12/2021

Raoul ESSERS

20/05/1945

22/12/2021

Paula GILISSEN

21/09/1930

22/12/2021

Eduard FOURIER

25/08/1942

23/12/2021

Henri CROUX

25/04/1946

27/12/2021

Jozef PANJAER

5/03/1943

30/12/2021

Louis POESMANS

13/06/1926

Datum

Naam van de overledene

Geboren

1/12/2021

José STASSEN

7/04/1937

4/12/2021

Jozina SOMERS

19/01/1947

HUWELIJKEN

5/12/2021

Rosita BAS

8/05/1962

Datum

Huwelijkspartners

7/12/2021

Marie NEVEN

18/02/1940

11/12/2021

Evelyne VANDEREYKEN en Vincent HANSEN

9/12/2021

Jan KELLENEERS

18/09/1931

11/12/2021

Julia VANHAEREN en Steven VANOPPEN

11/12/2021

Lucia THIJS

2/01/1934

18/12/2021

Isabelle HULSMANS en Dirk PAESEN

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

COLOFON

HULPDIENSTEN
101

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

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

DE HOESELTSE TOPPERS VAN 2021
Bij de start van het nieuwe jaar, hebben we de goede gewoonte om ook even terug
te kijken naar de goede dingen van het afgelopen jaar. Als cultuurraad, leefmilieuadviesraad (HOLA) en sportraad (AAS&B) focussen we daarbij op de personen en
verenigingen die zich op gebied van cultuur, sport en beweging, sociaal leven, milieu,
natuur of klimaat lieten opmerken. Hiervoor werd in een vorige magazine én via een
huis-aan-huis-folder een oproep gelanceerd, want alle Hoeselaren konden hiervoor
kandidaturen indienen. Ook de betreffende adviesraden zelf konden kandidaten
voorstellen. Dat leidde alles tezamen tot volgend lijstje (in willekeurige volgorde)
van potentiële kandidaten voor één van de begeerde trofeeën:

Willy Willems | 30 jaar bestuurslid van
TTC Tamara
Annelies Nijssen | 8ste plaats WK
Atletiek Kenia op de 800 m
Nancy Vandebroek | Dagelijkse
wandeling van gemiddeld 10 km en
deelname dodentocht
Jill Stegen | 5de internationale wedstrijd op het hoogste niveau Turnen

CULTUUR
Frits Jeuris | maakte in coronatijden
het verschil met zijn ontwerp
#inconcreto
Paul Achten | schreef in december
2021 zijn 500ste dialectcursiefje
Monique Moers | mede-oprichtster
en 50 jaar actief lid van het Hoeselts
Toneelgezelschap (HTG)

MILIEU / KLIMAAT / NATUUR
Guy Philips | omdat hij al jaren in Hoeselt zwerfvuil opruimt in zijn vrije tijd.
Guido Wijnen | leerkracht en bezieler
OpWermerke schoolproject natuurbeleven en tuinieren.
De kerkfabriek van Alt-Hoeselt | voor
haar realisatie van de belevingsboomgaard in Alt-Hoeselt.
Tine Driesen | bezieler van Eco-Limburg strevend naar een ecologische
levensstijl.
Guido Bijnens | voor zijn inzet voor het
behoud van de Winterbeekvallei en
zijn engagementen op vlak van natuur
en klimaat.

SOCIAAL
Sita Langenaken | Goud op het EK
voor hotelscholen in Talinn in de categorie ‘restaurantservice’
E. Zuster Machteld Heidedal | Levenslange sociale inzet in de Hoeseltse
maatschappij
De Hoeseltse vrijwilligers in het vaccinatiecentrum | voor hun belangeloze
en aanhoudende inzet
Marie-Thérèse Thompson | 50 jaar
bestuurslid van Ferm Werm
Alle Hoeseltse verenigingen en clubs |
voor hun inzet, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en veerkracht in de
turbulente coronatijden

SPORT
Janne Mercken (Sint-Hubertusridders) | Nationaal Kampioen 2021
Ponydressuur in de klasse D Licht
Leentje Hellemans (Hoeselt Run) | Finishte de marathon in Berlijn in 2u54
en behoort tot Belgische top
Gerard Vandebosch | 25 jaar bestuurslid van Wandelclub De Doorntrippers
Ronald Colson (Hoeselt Run) | Liep 52
halve marathons in 2021
Marcel Mombeek | 30 jaar bestuurslid
van TTC Tamara
Rajdado | Inzet om mensen met een
beperking ook in coronatijd te kunnen
laten paardrijden
U17 KVV Hoeselt | Kampioenschap
voetbal met het maximum aan punten
en meer dan 100 doelpunten
Josee Pondrix | 30 jaar bestuurslid TTC
Tamara
Roel Govaerts (WTC De Ware Vrienden) | Liep de marathon in Malaga in
minder dan 3 uur, ondanks een eerder
opgelopen blessure in een verkeersongeval
Britt Jehaes | Prestatie op het WK
tumbling
WC De Doorntrippers | 40-jarig
bestaan

Door de geldende coronamaatregelen
kan de geplande feestelijke huldigingsavond niet doorgaan op vrijdag 28 januari in GC Ter Kommen, maar wordt
deze uitgesteld naar vrijdag 25 februari
2022. Indien de hulde ‘in real life’ dan
nog steeds onmogelijk blijkt, dan worden de prijzen aan huis afgeleverd en
worden de laureaten via sociale media
kenbaar gemaakt.
We willen via deze weg alvast alle genomineerden van harte feliciteren
met hun prestaties!

