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EN HELPT OEKRAÏNE
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VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
De lente is weer in het land, en de dagen worden terug langer. Normaal gezien zijn dat de perfecte omstandigheden
die maken dat iedereen er vrolijk bij loopt, maar dit wordt nu
helaas helemaal overschaduwd door de oorlog in Oekraïne.
Hopelijk zal het verstand vlug gaan zegevieren, waardoor er
een einde kan komen aan dit zinloze en onbegrijpelijke geweld.
Toch is er een lichtpuntje: het coronaverhaal ligt ogenschijnlijk grotendeels achter ons. Voor de mensen die tijdens deze
pandemie afscheid moesten nemen van hun geliefden zonder een ‘normale’ begrafenis komt er een troostplek aan de
Kruislinde. Deze plek bevindt zich aan het kruispunt van de
Hardelingenstraat en de Panisbergstraat. Een heel mooi initiatief dat we dan ook graag ten volle hebben ondersteund
vanuit de dienst cultuur en toerisme. Vanaf 2 april 2022 kan
je er terecht.

Rond deze periode stellen we ook
onze nieuwe bewegwijzerde wandelroutes met de daarbij behorende
vernieuwde startborden voor. Om
het voor de toeristen nog aantrekkelijker te maken hebben we namelijk de 9 bestaande wandelingen
aan een evaluatie onderworpen, en
deze hervormd tot 6 kwaliteitsvolle
wandelingen. Daarbovenop brengen we als kers op de taart ook nog
een gloednieuwe toeristische gids
uit. Ik blijf er ten stelligste van overtuigd dat inzetten op
toerisme de grootste troef is die we moeten uitspelen om
ons mooie Hoeselt in de kijker te zetten voor het brede publiek.
Ik ben ook trots, als schepen van communicatie, dat we
sinds kort beroep kunnen doen op een communicatieambtenaar. Dat dit een meerwaarde is voor onze gemeente
staat buiten kijf. Deze nieuwe collega werkt ondersteunend
en coördinerend ten aanzien van alle andere afdelingen en
diensten. Kortom, er waait een frisse wind door het interne
en externe communicatiegebeuren.
Tot slot geef ik nog graag mee dat de trein van het sportpark
nu definitief vertrokken is, en dat het team van de vrijetijdsdienst weer helemaal klaar is om jullie op een heel leuke manier, zowel op cultureel als sportief vlak, door het voorjaar
en de zomer te loodsen.
Tot ziens bij één of andere gelegenheid.
Vriendelijke groeten,
Johan Schoefs
Schepen van sport, cultuur, toerisme, bibliotheek, communicatie en erfgoed

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

Hoeselt en Bilzen maken samen het verschil

Foto © Wim Hellinx

De gemeentebesturen van Hoeselt
en Bilzen zijn ervan overtuigd dat ze
samen sterker zijn dan alleen. Daarom
willen we op 1 januari 2025 fusioneren
naar één gemeente.
Waarom een fusie?
Gemeenten krijgen alsmaar meer verantwoordelijkheden, zonder extra beschikbare middelen. Daardoor is het
niet gemakkelijk om de verwachtingen
van hun burgers te blijven inlossen.
Vandaag zijn Hoeselt en Bilzen sterke
besturen, en dat willen we zo houden.
We willen zelf de toekomst maken
en anticiperen op bevoegdheden die
Vlaanderen overdraagt aan het lokale
niveau. Daarom zetten we nu proactief
de stap richting een fusie.
Samen bouwen aan een nieuw project
Als nieuwe gemeente met meer dan
42.000 inwoners, en met een centrale ligging in de Euregio, hoeven
we de razendsnelle maatschappelijke
ontwikkelingen niet te ondergaan. We
kunnen inspelen op trends en ons een
eigen verhaal schrijven. De dienstverlening voor de inwoners zal door
de fusie nog verder specialiseren en
professionaliseren. De gemeentelijke
diensten zullen efficiënter georganiseerd kunnen worden. We combineren de voordelen van centralisatie en
schaalvergroting met de troeven van

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

nabijheid, dicht bij de burger, en zien
de fusie als een verhaal van 23 dorpen.
De schuldovername door de Vlaamse
overheid versterkt bovendien onze financiële draagkracht, waardoor we gewapend zijn om samen te investeren in
het toekomstproject van onze nieuwe
gemeente.
Hoe pakken we dit fusieproces aan?
Door al vroeg in deze bestuursperiode
te kiezen voor een fusietraject kunnen
we het proces grondig voorbereiden en
stapsgewijs te werk gaan.
• In 2022 bereiden we ons vooral
achter de schermen voor. We verzamelen allerhande informatie over
beide gemeenten, maken simulaties
en tekenen grote kaders uit om de
samenwerking vorm te geven. We
zetten ook in op kennismaking tussen de medewerkers van Hoeselt
en Bilzen. Zij zullen tenslotte nauw
moeten samenwerken de komende
jaren.
• In 2023 komen we tot bij jou! We
willen met de inwoners in gesprek
gaan over wat ons bindt, maar ook
over onze verschillen. Over hoe wij
als gemeentebestuur de dienstverlening toekomstgericht kunnen organiseren en waar we voor jou het
verschil kunnen maken. En we gaan

op zoek naar een naam voor onze
nieuwe gemeente. Eind 2023 beslissen we definitief over de fusie.
• De echte samensmelting van de
twee besturen bereiden we voor
in 2024. Diensten en producten
worden dan op elkaar afgestemd.
En de bestuursploeg van onze
nieuwe gemeente kies jij tijdens de
verkiezingen op 13 oktober 2024.
Zo kunnen we van start gaan op
1 januari 2025.
Een stuurgroep met afgevaardigden
van Hoeselt en Bilzen waakt deze hele
periode over het goede verloop van het
fusieproces.
Informatie en communicatie staan
voorop
Ongetwijfeld heb je nog heel wat vragen over wat deze fusie voor jou betekent. Vandaag hebben we nog niet alle
antwoorden, maar stelselmatig zullen
we onduidelijkheden uitklaren en je op
de hoogte houden.
Heb je een dringende vraag, een wild
idee, een mooie suggestie of zie je in
deze fusie een kans die we niet mogen
laten schieten? Laat het weten op fusie@hoeselt.be.
www.fusiehoeseltbilzen.be

Heidi Berx
Schepen Sociale zaken
heidi.berx@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
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Amelie Albrecht:
Zwaar Leven
Vrijdag 1 april 2022 om 20.15u in GC Ter Kommen

Over het leven van
de 27-jarige Amelie
Albrecht kunnen we
kort zijn: niet noemenswaardig.
Na acht jaar tekenacademie kon ze
nog niet tekenen,
jarenlang vioolles leverde haar nog geen
vaag gevoel voor muziek op en paardrijden
moest ze opgeven
omdat ze allergisch werd voor dieren. En dan zwijgen we nog
over haar schoolcarrière.
Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou
komen met haar grote mond en neiging om alles in het belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar in 2018 wel de
overwinning van Humo’s Comedy Cup opleverde. Sindsdien
verdient ze geld door zichzelf te zijn: charmant onverschillig.
En toch is het leven er niet bepaald lichter op geworden. Blij
moeten zijn omdat je dan toch iets van je leven maakt is ook
een opgave.
Amelie’s comedy wordt gekenmerkt door een stevige portie
je m’en foutisme en zelfrelativering.
Pure stand-up comedy van het energiezuinige soort.

MUZIEK

EUROvizie: Chelsy, Andrea
Croonenberghs, Geena Lisa
& live band
Vrijdag 22 april 2022 om 20.15u in GC Ter Kommen

Er was een tijd waarin het Eurovisiesongfestival echt iets betekende in Vlaanderen en Nederland. Families en vrienden waren
samen aan de buis gekluisterd.
Foto © Guillaume Decock

COMEDY

Grote melodieën, grote orkesten met echte muzikanten en
gepassioneerde zangtalenten lieten een poëtisch stukje van Europa zien. Die tijd is voorbij, of toch niet?
Nu is er Eurovizie: een intiem belevingsconcert vol pakkende
songs uit de Eurovisiejaren 50, 60, 70, 80 en een klein beetje
jaren 90. Doorspekt met zwart-wit anekdotes en kleurrijke
hystorische feiten.
Chelsy, Andrea Croonenberghs en Geena Lisa brengen de
grootste klassiekers terug tot leven samen met een live band.
Tickets: 23 euro/20 euro

Tickets: 18 euro/16 euro

COMEDY

Jan Jaap van der Wal: III-ième
Woensdag 27 april 2022 om 20.15u in GC Ter Kommen
Jan Jaap van der Wal ontdekte een
tijdje geleden Vlaanderen en werd
stapelverliefd. In zijn voorstelling ‘De
Nieuwe Belg’ vertelde hij in geuren en
kleuren over zijn crush op Vlaanderen.
Hij leerde onze streekgerechten, gevarieerd landschap en al onze typische
Vlaamse gewoontes kennen. Hij bekeek alles met een roze bril en kon er
maar niet genoeg van krijgen.
In ‘Schoon’ transformeerde de initiële
verliefdheid naar echte liefde. Hij hield
zoveel van Vlaanderen dat hij besloot
om naar Antwerpen te verhuizen. Hier
ging hij zijn kind opvoeden, als een
echte Vlaming.

In ‘III-ième’ ontdekken we de eerste
barsten in zijn relatie met Vlaanderen.
De relatie is nog steeds vurig, maar nu
en dan duiken er kleine irritaties op. Hij
aanvaardt ze wel, maar het is tijd om er
eens over te praten.
Dit is het laatste luik in zijn trilogie. We
waren getuige van zijn ontdekkingstocht doorheen Vlaanderen. Prille verliefdheid evolueerde naar intense liefde tot een zoektocht naar een passend
evenwicht. Na een grondig gesprek in
‘III-ième’ komt alles terug in orde.
Tickets: 20 euro/18 euro

LET OP!!! Deze voorstelling werd verplaatst van vrijdag 4 maart naar woensdag 27 april 2022. Reeds gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.
Tickethouders werden hiervan via mail op
de hoogte gebracht.
Tickets bestellen voor de nieuwe datum
blijft mogelijk!

TICKETS & INFO: www.terkommen.be

Hockey in Zuid-Limburg
Vanaf eind april starten
de hockeylessen weer
op! Kinderen vanaf 5
jaar kunnen wekelijks
op woensdagnamiddag
op het grasveld aan de
Sportoase-Eburons
Dome in Tongeren terecht om zich uit te
leven.
De lesdagen lopen van 27 april t.e.m. 26 juni 2022:
• Van 14 tot 15 uur voor kinderen van 5 t.e.m. 8 jaar
• Van 15 tot 16 uur voor kinderen vanaf 9 jaar
De bijdrage is €10 per les. Na 5 lesdagen bedraagt de prijs
€5 per les.
Inschrijven voor de hockeylessen kan via onze vrijetijdsdienst: 089 30 92 10 | vrijetijd@hoeselt.be
Hockey in Zuid-Limburg is een samenwerking tussen de sportdiensten van
Hoeselt, Bilzen, Borgloon, Riemst en Tongeren in het kader van de regionale samenwerking Sportregio Haspengouw.

Op pensioen

burg

-Lim
n Zuid

i
LESDAGEN

woensdagnamiddag van 27.04.2022 t.e.m. 29.06.2022
(continue instap mogelijk).

UUR

van 14 uur tot 15 uur
van 15 uur tot 16 uur

PRIJS

€10 - €5 (na 5 lesdagen)
Enkel door storting op BE76 0682 4530 0495
(m.v.v. hockey: naam en leeftijd)

LOCATIE

Kunstgrasveld, Sportoase-Eburons Dome,
Vrijheidweg 9 te Tongeren

(5 t.e.m. 8 jaar)
(vanaf 9 jaar )

Op maandag 28 februari namen we afscheid van twee trouwe
medewerkers van de technische dienst van onze gemeente.

François Jehaes begon als arbeider op de technische dienst
in 1980 en in 2004 maakte hij
de sprong naar ploegbaas van de
wegendienst.
François gaat nu op 61-jarige
leeftijd verdiend op pensioen na
meer dan 40 jaar dienst.

Willy Mercken was sinds 1992
in dienst als arbeider bij de
groendienst van de gemeente
Hoeselt. Willy heeft 30 jaar lang
zijn steentje bijgedragen aan het
groenonderhoud binnen onze
gemeente. Hij is in dienst gebleven tot “de laatste dag”, een
maand volgend op zijn 65e verjaardag.

Het zwembad blijft open tijdens de paasvakantie
Tijdens de paasvakantie (maandag 4 april t.e.m. zondag 17
april 2022) blijft ons zwembad toegankelijk.
• Vrij zwemmen
Van maandag tot vrijdag van 12.00-20.00 uur
Op zondagen van 8.30-11.30 uur
• ! Vrij zwemmen is niet mogelijk op de tijdstippen waarop je
kan komen baantjeszwemmen:
Van maandag tot vrijdag van 12.00-13.00
en 19.00-20.00 uur
Op zondagen van 8.30-9.30 uur
Wanneer is het zwembad gesloten?
• Op woensdag 13 april wegens renovatiewerken
• Op Pasen (17 april) en paasmaandag (18 april)
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Huldigingen 2021: en de laureaten zijn…
Enkele edities geleden, deden we een warme oproep in ons
magazine om de Hoeseltse toppers van 2021 in de kijker te
zetten in het kader van de jaarlijkse huldigingen. De laureaten voor het jaar 2021 zijn intussen bekend. We mochten
weer een aantal Hoeselaren die zich verdienstelijk hebben
gemaakt in de bloemetjes zetten! Hoeselaren die elk op hun
manier in de kijker liepen en waar we terecht trots op mogen
zijn. In totaal waren er 9 laureaten:

MILIEU | KLIMAAT | NATUUR
Milieuverdienstelijke 2021: kerkfabriek (kerkraad) van
Alt-Hoeselt - Belevingsboomgaard

SPORT
De sportverdiensten 2021 zijn:
Gerard Vandebosch - Wandelen
Marcel Mombeek - Tafeltennis
Willy Willems - Tafeltennis
Josee Pondrix - Tafeltennis
Beloftevolle jongere 2021: Janne Mercken - Paardrijden
Sportclub recreatie 2021: Rajdado vzw Hoeselt Paardrijden
Sportfiguur competitie 2021: Annelies Nijssen - Atletiek
Sportfiguur recreatie 2021: Roel Govaerts - Marathon
Sportteam competitie 2021: U17 van KVV Hoeselt - Voetbal

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Lifetime Achievement Award: E. Zuster Machteld
Heidedal

Het zal opnieuw
zomeren in Hoeselt!
Onder de noemer ‘Zomer in Hoeselt’ werd voor de coronapandemie met een ruime promotiecampagne duidelijk gemaakt
dat er in Hoeselt heel wat te beleven valt. Nu het dit jaar weer
kan, willen we de zomeractiviteiten extra in de verf zetten
met deze campagne.
Wie een activiteit organiseert tussen 17 juni en 18 september 2022, kan partner worden van ‘ZOMER IN HOESELT’. Behalve de periode is het ook belangrijk dat je activiteit open
staat voor iedereen en minstens gericht is op heel Hoeselt.
En uiteraard moet de activiteit plaatsvinden op grondgebied
van de gemeente Hoeselt. Als je voldoet aan deze voorwaarden, dan mag je de nodige gegevens van je evenement doorgeven aan het vrijetijdsloket en dit
tegen uiterlijk 15 april 2022.
Pas je in het plaatje? Dan
wordt je activiteit breed
gesteund met ruime
promotie en leuke
eyecatchers!
Meer info:
www.hoeselt.be en
vrijetijd@hoeselt.be
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2022

CULTUUR
Cultuurverdienstelijke 2021: Monique Moers - Toneel
Sociaalverdienstelijke 2021: Thérèse Thompson – Sociaal
geëngageerd

Tijdens de huldigingen zaten we nog in de uitloper van corona,
waardoor er geen feestelijke huldigingsavond kon plaatsvinden.
Daarom werden alle laureaten én genomineerden thuis gefeliciteerd. Nogmaals proficiat aan allen!
Onze laureaten werden extra in de kijker gezet met leuke
filmpjes over hun prestaties. Je kan ze terugvinden op de
Facebookpagina van de gemeente Hoeselt.

Heropstart van
de activiteiten

Vraag tijdig het nodige aan
Nu we naar code geel zijn overgeschakeld, leeft de evenementensector en het verenigingsleven weer helemaal
op. Wil je zelf iets organiseren? Vergeet dan niet om tijdig
de nodige vergunningen, materialen, subsidies en/of
extra promotiemiddelen aan te vragen!
Je vindt alle informatie over de mogelijkheden, reglementen en aanvraagformulieren terug op onze website.

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2022
Zaterdag 16 april
FUIF: NACHT DER NACHTEN
21.00u. Ter Kommen
www.nachtdernachten.be

Woensdag 20 april
LEZING DIKKEDARMKANKER
DOOR DR. COLEMONT (MET
LIVESTREAM)
Vrijdag 1 april
AMELIE ALBRECHT:
ZWAAR LEVEN
20.15 u. GC Ter Kommen

in Hoeselt
Zaterdag 23 april
WANDELTOCHT HOESELT
T.V.V. TO WALK AGAIN
08.00 u. Ter Kommen
www.monventoux.be/wandeltochten

Zaterdag 23 april
KLEDINGINZAMELING
KIWANIS TONGEREN
AMBIORIX T.V.V. SOCIALE
PROJECTEN IN HOESELT
09.00 u. Groot-Hoeselt

Jos Bijloos - 0475 50 10 92 of j.bijloos@
gmail.com

www.terkommen.be

Zaterdag 2 april
INHULDIGING TROOSTPLEK
KRUISLINDE
13.00 u. Ter Kommen
Toon Ketelslegers – 0495 50 01 61
of toon.ketelslegers@gmail.com

Zaterdag 2 april
MAMA’S JASJE:
DE JAREN VAN VERSTAND –
UITVERKOCHT!
20.15 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Zondag 3 april
WANDELING:
PAASTOCHT WC VITALES
06.00 u. GC Ter Kommen
Stefan Scherpenberg 0477 45 94 32

Dinsdagen 5 en 26 april
DORPSRESTAURANT
HOESELT-CENTRUM
12.00 u. GC Ter Kommen

14.00 u. CC De Kimpel (Bilzen)

OCMW 089 30 92 60 | Inschrijven verplicht
via preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be

Woensdag 20 april
BUITENSPEELDAG
14.00-17.00 u. Buitenterreinen
Ter Kommen
www.hoeselt.be

Donderdag 21 april
LEZING DIKKEDARMKANKER
DOOR DR. COLEMONT
14.00 u. ’t Paenhuys (Riemst)

OCMW 089 30 92 60
Inschrijven verplicht via
preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be

OCMW 089 30 92 60

Donderdagen 7, 21 en 28 april
DORPSRESTAURANT
ALT-HOESELT
12.00 u. lokaal Altenaar

Zaterdag 23 april
VOORLEESHALFUURTJE
BIBLIOTHEEK
10.30-11.00 u. Bibliotheek Hoeselt
hoeselt.bibliotheek.be/agenda/
voorleeshalfuurtje

Zondag 24 april
TENTOONSTELLING
‘ONDERWIJS IN HOESELT/
HOE HET VROEGER WAS’
10.00 u. St. Stefanuslokalen,
Dorpsstraat 31

HGSG - Marc Gonnissen 0477 29 01 68
of marc.gonnissen@telenet.be

Ludo Hex (50-plussers Alt Hoeselt)
0477 35 17 45

Zaterdag 9 april
KLEDINGINZAMELING KVV
HOESELT
08.00-12.00 u. Kantine Bergstraat
www.facebook.com/kvvhoeselt/events

Zondag 10 april
NATUURKLUSSEN
WINTERBEEKVALLEI
09.00 u. Natuurpunt Hoeselt,
Hombroekstraat 25
Ellen Stoffelen 089 49 29 36
of winterbeek@natuurpunt.be

Vrijdag 22 april
EUROVIZIE MET GEENA
LISA, CHELSY EN ANDREA
CROONENBERGHS
20.15 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Zaterdag 23 april
ETHIAS CHALLENGE
HASPENGOUW –
RECREATIEVE FIETSTOCHT
08.00 u. Ter Kommen
www.monventoux.be/ethiaschallenges

Woensdag 27 april
JAN JAAP VAN DER WAL:
III-IÈME
20.15 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be
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Jan Goffin, hier met zijn kindjes Bo en Lowie,
startte een inzamelactie

Ook bij burgemeester en echtgenote
werden er veel hulpgoederen gebracht

Lisette Smeets met haar man Hubert Vanvinckenroye en de
Oekraïner Sergei die transporten naar zijn land brengt

Oekraïense moeder Evgenia en dochters Sophia en Polina
te gast bij B&B De Bloesem

Massaal veel hulpspullen werden binnengebracht

Jean-Pierre Collette en partner stellen huis open
voor de opvang van een Oekraïens koppel of gezin

Hoeselt is solidair en helpt Oekraïne
Tijdens corona liepen in Hoeselt tal van acties om het personeel in de zorg een hart onder de riem te steken. Nu zijn de inwoners van de gemeente door de oorlog in Oekraïne
opnieuw een toonbeeld van hulpvaardigheid. Met het inzamelen van kleren, voeding,
babyspullen, medisch materieel, speelgoed en andere goederen helpen ze de slachtoffers van de oorlog. Ook worden vrouwen en kinderen die hals over kop hun land zijn
ontvlucht – hun mannen en vaders moeten in Oekraïne blijven om tegen de Russen te
vechten – niet vergeten. Ze zijn gastvrij en vangen Oekraïners in hun huis op.
Samenwerking met de jeugddienst
Burgers en het gemeentebestuur nemen het voortouw bij het inzamelen van
goederen. Jongeren uit Hoeselt, Borgloon en Riemst hebben een bijzondere
band met Oekraïne. Ze gaan op reis om
in andere landen kennis te maken met
de leefwijze van hun leeftijdsgenoten.
Zo trokken in 2019 zo’n 30 jongeren – 10 onder hen kwamen uit Hoeselt – naar Oekraïne. Op vraag van de
ereconsul van Oekraïne, werd gestart
met een inzamelactie. ‘t Fabriek of het
jeugdhuis 2.0 in Hoeselt fungeerde als
inzamelpunt. “In een paar dagen werden veel goederen binnengebracht”,
vertelt Steve Jans, jeugdconsulent
bij de gemeente. Met behulp van het
personeel van de gemeente werd een
grote bestelauto met aanhangwagen
volgeladen en afgevoerd.”
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Gulle gevers
Bij Lizette Smeets en haar man Hubert
Vanvinckenroye uit Sint-HuibrechtsHern is het een komen en gaan van
mensen die spullen brengen. “Al meer
dan vijf vrachten zijn vertrokken naar
Oekraïne”, laat ze weten. “Drie bestelauto’s vol met medische goederen.
Vijf paletten met etenswaren zijn weggegaan. Bijna 20 kubieke meter aan
kleding is vertrokken”, aldus Lizette
bij wie al jaren Oekraïners logeren die
werken in de bouw. Hun vrouwen en
kinderen die in het land achterbleven,
hebben hun echtgenoten vervoegd.
Voor hen zijn de logies nu een veilige
haven. De goederen blijven toestromen. “De telefoon staat niet stil,”,
vertelt ze. Aan de keukenmuur hangt
een toepasselijke spreuk: Welkom bij
ons thuis! “De mensen geven gul. Zo

was er een oude dame die pijnstillers
bracht terwijl ze die zelf nodig heeft.”
Linda Triekels en haar zus Rosita zijn
drie keer met spullen gekomen. “Met
schoenen en jassen”, zeggen ze. “De
kleinkinderen gaven speelgoed mee.
We krijgen hartpijn van al het leed
dat we op televisie zien. Zij hebben
niks meer en wij hebben te veel.” Op
een bepaald moment kon het stel de
hulpvragen niet meer verwerken. Ze
riepen de hulp in van de burgemeester. Hij sprak zijn netwerk aan, zette
de hulpvraag op Facebook en was een
aanspreekpunt. Bij hem thuis werden
spullen gebracht. “In korte tijd stond
de garage vol met hulpgoederen”,
legt Werner Raskin uit. “Meerdere
vrachten zijn weggegaan. De mensen
zijn solidair. Als gemeente hebben we
2.250 euro vrijgemaakt om medicatie aan te kopen bij onze apothekers.
Bijkomend leverde ook Bilzen voor
2.000 euro aan medicijnen uit sympathie voor deze inzamelactie.” Goederen zijn welkom op Hubertusstraat
40 (lizette.smeets@telenet.be). Voor
informatie is het OCMW een hulplijn:
089 30 92 60.

Een jonge vader
Ook Jan Goffin, papa van twee kindjes,
schoot in actie. Hij is gestart met geld
in te zamelen. “Na een paar dagen was
er al over de 1.000 euro gestort, geld
waarmee ik medicatie en babyspullen
ga kopen. Mensen helpen, zit in mijn
genen. De harde beelden van de oorlog
komen stevig binnen. Ik kan niet aan de
kantlijn blijven staan. Het is mijn morele
plicht om mensen in nood te helpen.”
Stortingen zijn welkom op rekeningnummer BE09 8601 1156 7257 met
vermelding Jan Goffin Oekraïne.
Opvanggezin
Andere Hoeselaren stellen hun huis
open voor Oekraïners. Jean-Marie
Collette en haar partner Carine Geeraerts uit Romershoven doen dat. “Jarenlang ben ik meermaals met vakantie
naar ginder gegaan”, licht de trucker
toe. “We hebben een kamer vrij. Desnoods maken we de bureauruimte ook
klaar zodat we een gezin met twee kinderen een (t)huis kunnen geven. We
doen het uit menselijkheid”, vult hij aan.
“We vangen de mensen met liefde op.
Het zal niet makkelijk zijn. Ze zitten met
trauma’s en zijn bang. We bereiden ons
erop voor en als het nodig is, vragen we
hulp”.

Een paradijs
Het paar wacht nog op Oekraïners. Bij
Sofie Segers, die met haar man Dirk
Heylen de B&B De Bloesem in Hern uitbaat, logeert een moeder met haar twee
dochters. “We hebben er niet eens over
gepraat, we vonden dat we het gewoon
moesten doen. De buren zijn spontaan
slippers en kleding komen brengen. Hoelang ze kunnen blijven? Voorlopig voor
een maand maar langer kan”, vervolgt Sofie. “We laten hen niet in de kou staan”.
Evgenia Vorobyeva – haar man is in Oekraïne gebleven – en haar dochters Polina en Sophia zoeken nog hun weg maar
ze zijn toch al aardig ingeburgerd. Ze zijn
opgelucht. “We zaten in de hel, nu in een
paradijs”, vertrouwt Sophia ons toe. “Het
is veilig en rustig. Sofie en Dirk zijn kind
people. Meer nog, voor ons zijn ze familie.
We voelen ons meer dan welkom. Zo gaan
we elke dag wandelen met Max, de hond
van Sofie en Dirk. En buren hebben ons
uitgenodigd om te komen eten.” Zo’n (t)
huis hebben ze nodig. “In Oekraïne zijn we
alles kwijt: jobs, huis en auto. De Russen
hebben ons leven afgenomen. Het eerste
wat we deden toen we hier aankwamen
was een douche nemen. Slapen is moeilijk. Geregeld schieten we wakker van het
oorlogsleed. De gastvrijheid van Sofie en
Dirk is fantastisch. We willen hen niet tot

“Het is onze
morele plicht,
puur uit
menselijkheid”
last zijn. Integendeel, we zijn hen dankbaar
en we willen iets terugdoen. De was doen
of poetsen, het blijft gelijk. We gaan ook
zoeken naar een job zodat we na enige tijd
zelf iets kunnen huren”, besluit Sophia die
ook laat weten dat ze nog contact heeft
met haar vader. “Hij leeft nog, en stelt het
alle omstandigheden in acht genomen
goed”.
Artikel: Xavier Lenaerts
Er zijn ongetwijfeld nog Hoeselaren die acties opzetten en hun uiterste best doen om
de mensen die slachtoffer zijn van de oorlog
in Oekraïne te helpen. Draag jij je steentje
bij en wil je ons dat laten weten? Zet jouw
inspanningen in de kijker met de hashtag
#hoeselthelptoekraïne op sociale media.
Een welgemeende dankjewel aan iedereen
die zich inzet om jullie warm hart te tonen!

Linda en Rosita Triekels brengen speelgoed

Gemeentepersoneel van de dienst vrije tijd helpt goederen inladen

Hulpgoederen uit ‘t Fabriek worden ingeladen.

Lisette Smeets is verzamelpunt voor hulpgoederen, hier in gezelschap
van een jonge Oekraïense moeder en haar twee dochtertjes

Hulpgoederen uit ‘t Fabriek worden ingeladen en vervoerd
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Doe de bloesemwandeling
in Schalkhoven!

Wat is er mooier dan wandelen tussen de bloesems in het
voorjaar? Dit jaar zetten we een bloesemwandeling in de kijker die je niet alleen doorheen de prachtige boomgaarden vol
bloesems leidt, maar je ook meer uitleg geeft over hoe het er
tussen de appel- en perenbomen aan toegaat.
Zo kom je meer te weten over hoe een anti-hagelkanon voorkomt dat het fruit kapot kan hagelen. Daarnaast kan het in het
voorjaar nog erg koud zijn. Een windmolen en beregeningssysteem beschermen de bomen tegen bevriezing van de tere
bloesems. Via QR-codes kom je zo meer te weten over hoe
de bomen optimaal verzorgd worden.
De wandeling is volledig bewegwijzerd en voert je grotendeels
doorheen de boomgaarden.

Bar Bloei: een terras
tussen de bloesems

Bar Bloei is een sfeervolle bloesembar gelegen in Schalkhoven
op het Limburgs fietsroutenetwerk tussen knooppunt 122 en
knooppunt 123. Kom genieten van een drankje en een hapje terwijl je omringd wordt door de Haspengouwse bloesempracht.
Open vanaf vrijdag 1 april 2022 t.e.m. zondag 1 mei 2022
Van maandag t.e.m. vrijdag: 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 22.00 uur
Zon- en feestdagen: 10.00 tot 18.00 uur
Kom je met de auto of motor? Parkeer
dan in de Klikstraat, Hertstraat of Lindenhofstraat. Bar Bloei is enkel te voet
of met een tweewieler te bereiken.
www.barbloei.be

Lengte: ± 5 km
Wanneer? Van vrijdag 1 april tot zondag 1 mei 2022
Vertrek- en aankomstpunt: Bar Bloei

Unieke ervaring: bloesemnocturne
Hoe zien de boomgaarden vol bloesems er ’s avonds uit? Kom
het ontdekken tijdens de bloesemnocturne! Je wandelt +/2 km door de verlichte boomgaard. Onderweg is er ook een
vuurspuwact, wat het extra spectaculair maakt voor de kleinsten onder ons. De wandeling wordt afgesloten met een optreden in Bar Bloei.
Wanneer? zaterdag 9 april en zondag 17 april 2022
Vertrekpunt: Bar Bloei (dichtstbij gelegen adres: Hertstraat
64, 3730 Schalkhoven)
Prijs: € 5 p. p. | kinderen < 6 jaar: gratis
10

Bar Bloei en de bloesemnocturne worden mede mogelijk gemaakt door
B&B De Fruithoeve en de dienst toerisme van de gemeente Hoeselt.

Foto © Els Hellinx

Bloesempracht
in Hoeselt

Op wandel in de Hoeseltse natuur

Ontdek onze vernieuwde wandelroutes in de toeristische gids
Vanaf april kan je de toeristische gids komen afhalen bij ons
vrijetijdsloket. Je leest er over de Hoeseltse pareltjes en
welke prachtige natuur je ontdekt tijdens de verschillende
wandelingen. De wandelpaden zijn ook recent vernieuwd.
Kom dus optimaal genieten van de Hoeseltse wandelroutes!
Verken je Hoeselt liever met de fiets of met de vespa? Ook
daarover lees je meer in de toeristische gids.
Foto © NEOS Hoeselt

Meer info: vrijetijdsdienst Hoeselt, Europalaan 2
089 30 92 10 | vrijetijd@hoeselt.be

TIP: ontdek de vernieuwde wandelkaarten ook op www.hoeselt.be. Je kan ze zelf downloaden en afprinten. Trek je wandelschoenen alvast aan!

Schalkhoven

Stinzenwandeling
Vertrek:

6,7 km

kerk Schalkhoven, Schalkhovenstraat

Romershoven

Landschapswandeling
Vertrek:

O.L.Vrouwparochie
Nederwandeling
Vertrek:

Twee kruizenwandeling
Vertrek:

Demervalleiwandeling

Drie valleienwandeling

Kruislindewandeling
Vertrek:

8,7 km

kerk Alt-Hoeselt, Sint-Lambertusstraat

Werm
2

8,2 km

GC Ter Kommen, Europalaan 2

Alt-Hoeselt
Vertrek:

11,5 km

GC Ter Kommen, Europalaan 2

Hoeselt Centrum
Vertrek:

4 km

Onze-Lieve-Vrouwplein

Hoeselt Centrum

1

7,7 km

kerk Romershoven, Sint-Jansstraat

4,5 km

kerk Werm, Bovenstraat

Landschapswandeling Vrijhern
3

Regionaal Landschap
Haspengouw & Voeren
Vertrek:

4

Kluis van Vrijhern, Kluisstraat 1

Kluizenaarswandeling

7 km

Korte Kluizenaarswandeling

5 km

Wijngaardboswandeling

8,5 km

#inconcreto kunstwerk en panorama
Parkeren: 1 Ter Kommen / 2 Werm /
3 Alt-Hoeselt / 4 Sint-Huibrechts -Hern
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Samen maken we
de mobiliteitsswitch!
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer. Dat doen
we door de vraag en het aanbod van
openbaar vervoer beter op elkaar af te
stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaatsen waar
er meer reizigers vertrekken of aankomen zetten we snellere en frequentere bus- en tramverbindingen in. Op
minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een
rit of gebruikt een deelfiets of deelwagen om een deel van je route af te
leggen.
Centraal in de mobiliteitsswitch staat
combimobiliteit. Combimobiliteit betekent dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan de trein,
tram, bus, een deelfiets of deelwagen.
Maar ook je eigen fiets gebruiken en
12

wandelen horen erbij.
Door de vraag en het aanbod van
openbaar vervoer beter op elkaar af te
stemmen, rijden er minder lege bussen
en trams rond én worden drukke lijnen
beter bediend. Het uitgangspunt is
dat scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, sportcentra, cultuurcentra
en winkelcentra vlot bereikbaar zijn
voor iedereen.
Hoe pakken we dit aan in jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op
maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s.
Vervoerregio Limburg bestaat uit 42
gemeenten die samen met de provincie Limburg en de Vlaamse overheid
aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie
werken voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet
op:

Meer weten?
op
Neem een kijkje
h.be
mobiliteitsswitc

• Snellere en frequentere verbindingen op drukke lijnen. Op de belangrijkste knooppunten kan je gebruikmaken van een deelfiets om de
laatste kilometer(s) af te leggen.
• Flexvervoer (Hoppinbus) op locaties waar er weinig verplaatsingen
zijn. Ook een aanbod van deelfietsen zorgt daar voor een alternatief.
• Het aanmoedigen om te kiezen voor
je eigen fiets.
Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn
om de mobiliteitsswitch te maken. Intussen werken de Vlaamse overheid,
De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale
besturen verder aan de praktische uitwerking. Wat dit voor jou betekent,
ontdek je vanaf het najaar 2022.

Werp een dam op tegen erosie

Foto © Peter Maris

vesteringen te doen die bijdragen tot verbetering van biodiversiteit, landschap, bodem- of waterbeheer. Die investeringen zijn niet alleen gunstig voor de landbouwer zelf, maar ook
voor buurtbewoners, de maatschappij en het ecosysteem.
Om landbouwers aan te moedigen die stap te zetten, wordt
steun geboden om een plantaardige dam aan te leggen.
Kamp je met erosie op je terrein? Je kan nu gebruik maken van
een VLIF-subsidie voor een plantaardige dam. De Hoeseltse
erosiecoördinator begeleidt je van A tot Z.

Een landbouwer leeft en werkt te midden van de open ruimte
en gebruikt er bodem en water. Hij kan ervoor kiezen om in-

Deze actie kadert in het demonstratieproject “Samen erosie productief indammen”,
met financiële steun van Europa via het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

www.land-en-water.be | info@land-en-water.be | 011 68 36 62

Onderhoud je gazon optimaal dankzij Centrum Duurzaam Groen
Ben jij het ook beu om altijd naar het
recyclagepark te moeten rijden met je
berg grasmaaisel? Zoek je tips en tricks
hoe je dit maaisel makkelijk in eigen
tuin kan gebruiken? Wie wil, kan de
productie van grasmaaisel aanzienlijk
beperken of zelfs helemaal voorkomen. Hiervoor hoef je geen groot tuinier te zijn.
Centrum Duurzaam Groen organiseert twee een online workshop grasbeheer, waarin de verschillende moge-

lijkheden voor optimaal grasonderhoud
besproken worden. Ook wisselen ze
eigen ervaringen uit.
De online workshop gaat door op 7 en
9 april 2022.
Thema’s die aan bod komen: grasalternatieven, maaiselgebruik en het oplossen van grote en kleine gazonproblemen.
Inschrijven is verplicht via de website
www.centrumduurzaamgroen.be.

De kersenvlieg bestrijden in je eigen tuin
Dit jaar kiezen we ervoor om biologische McPhailvallen gratis aan te bieden
aan inwoners met een maximum van 2
vallen per adres. Bij elke val worden 2
lokstoffen voorzien, voldoende voor een
kersenseizoen. Je hebt een val nodig per
hoogstamboom of per are laagstambomen. Heb je er meer nodig, kan je extra
biologische McPhailvallen en lokstoffen
bestellen via verschillende webshops.

De kersenvlieg zorgt ervoor dat jaarlijks
heel wat kersen oneetbaar worden, zowel
bij telers als in particuliere tuinen. Als eigenaar van een of meer kersenbomen in
je tuin kan je de kersentelers helpen met
de bestrijding van de kersenvlieg. De gemeente Hoeselt en de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad HOLA ondersteunt je
opnieuw hierbij.

Schrijf je in via het online formulier
https://tinyurl.com/kersenvlieg of telefonisch bij de dienst Omgeving via het
nummer 089 510 345. Inschrijven kan
tot 15 april 2022. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.

Anders dan vorig jaar komen de vrijwilligers de lokvallen niet ophangen in je
boomgaard, maar zal je zelf de vallen
en instructies kunnen komen ophalen. Het gaat immers om biologische
producten waarvoor geen fytolicentie
nodig is. Plaats en datum worden bekendgemaakt bij inschrijving. De lokval
is jaarlijks herbruikbaar met behulp van
nieuwe lokstoffen, en in de zomer kan je
de val als wespenval gebruiken.
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Inhuldiging Troostplek Kruislinde
In coronatijden hebben we veel geliefden
moeten afgeven, vaak zonder een gepast afscheid. De troostplek in Kruislinde
werd opgericht voor en door Hoeselaren
in samenwerking met onze cultuurdienst
en dienst toerisme. Ze biedt de kans om
op een gepaste en symbolische manier te
kunnen herdenken, te herinneren en te
rouwen in alle rust.
Op zaterdag 2 april 2022 huldigen we
deze plek samen in.
Wat mag je verwachten?
• Onthulling van de sculptuur van Robbe
Pinsart en van het gedicht van Wouter
Fimmers. Beide werden speciaal voor

de troostplek gecreëerd door kunstenaars uit Hoeselt.
• Getuigenissen en poëzie van Hoeselaren
• Zang van koor Ater Blokkes (Romershoven)
• Moderator: Marc Hellemans
Iedereen kan zijn steentje bijdragen
Er zullen stenen beschikbaar zijn waarop
je de naam van je geliefde overledene kan
schrijven. Bij aankomst aan de troostplek
kan je de steen bij het gedenkteken leggen.

van GC Ter Kommen en beschrijven van
je steen (daar beschikbaar)
13.15 u. - Wandeling naar de troostplek
in Kruislinde. De wandeling is 2,2 km en
duurt ongeveer 30 minuten. Er is een
busje voorzien voor minder mobiele personen.
14.00 u. - Inhuldiging van de troostplek
15.00 u. - Einde en terugwandelen naar
GC Ter Kommen

Programma:
13.00 u. - Samenkomst op de parking

Samen maken we er iets moois en waardevols van.

Nieuwe onderneming in Hoeselt: PIT events
We zijn met PIT gestart vanuit een passie
om mensen op een authentieke manier
samen te brengen. Creatieve feestarchitecten, met een hart voor de natuur. Die
elementen vind je terug in alles wat we
doen: van picknicks in ‘t wild tot teambuildings, tuinfeesten, bachelor(ette)s,
mini-festivals en binnenkort zelfs zomerkampjes voor avontuurlijke mini’s.
Daarnaast verhuren we ook unieke feestmaterialen die niet alleen praktisch, maar
ook sfeervol zijn. Ze zijn van eigen makelij

met aandacht voor duurzame materialen.
Wat dacht je van Georgette de podiumcamionette, de houten PIT-bar, een hot
tub of onze indrukwekkende bubbelboom? Gegarandeerde eyecatchers!
Benieuwd? Ga zeker eens kijken op onze
website: www.pit-events.be.
Facebook: PIT events | Instagram: wearepit
Leuk extraatje: 10% korting op alle verhuur bij boeking in april.

Groetjes, Michelle en Vincent uit Hern

Verkeersvormingsklassen opnieuw van start
Vorige maand werden er na een (Covidgerelateerde) pauze van zo’n anderhalf
jaar opnieuw verkeersvormingsklassen
georganiseerd. 10 van de 18 jongeren
gingen in op de uitnodiging en beleefden een namiddag die bol stond van verkeerswijsheid.

Wat is het?
Jongeren moeten (leren) beseffen dat
deelname aan het verkeer een eigen
verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De vorming (en waar nodig)
wijziging van de verkeersmentaliteit
moet zo vroeg mogelijk kunnen beginnen. Begaat een jongere een verkeersovertreding, dan zijn het vaak de ouders
van 12- tot 16-jarigen die de opgelegde
boetes moeten betalen. Als een jonge
verkeersovertreder echter een zogenaamd “jongeren-PV” krijgt, kan het
parket hem of haar wel uitnodigen om
een verkeersklas bij te wonen. Je bent
niet verplicht deze te volgen, maar doe
je dat wel, wordt je PV geseponeerd.
Welk doel beoogt de politie hiermee?
• Jonge weggebruikers die een over-
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treding van het verkeersreglement
begaan confronteren met hun handelingen om hen bewustzijn rond
verkeersverantwoordelijkheid bij te
brengen.
• Hen ertoe aanzetten in de toekomst
op een andere, veilige manier deel te
nemen aan het verkeer.
• De jonge overtreder een alternatieve vorm van ‘sanctionering’ aan te
bieden waarbij de doelgroep zelf de
gevolgen draagt, en niet de ouders
ervan.
• De ouders de garantie bieden dat
hun kind op een didactisch verantwoorde wijze verantwoordelijkheid
wordt bijgebracht met het oog op
veiliger verkeersgedrag, terwijl hun
kind zelf verantwoordelijk gesteld
wordt en de sanctionering moet ondergaan.

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
OVERLIJDENS

14/02/2022

Knaepen Marie

29/11/1936

15/02/2022

Vangelooven Pieter

18/08/1945

23/02/2022

Leuris François

23/01/1938

24/02/2022

Philips Gabriella

17/03/1934

Datum

Naam van de overledene

Geboren

27/02/2022

Loyen Hendrik

17/09/1940

1/02/2022

Nijssen Guido

25/09/1938

27/02/2022

Vandeweyer Rudi

28/05/1963

6/02/2022

Quarem Irena

21/05/1937

28/02/2022

Smeers Guido

10/11/1961

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

COLOFON

HULPDIENSTEN
101

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

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
centraal oproepnummer 089 59 00 59

Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
tel. 089 30 92 16 of communicatie@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: Dienst Vrije Tijd - Florence Machiels
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,
fotokopie 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 is er een 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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