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Zitdagen burgemeester en schepenen

Beste Hoeselaar

Meimaand, feestmaand. Het begint al op de eerste dag. 
Hoe ironisch het ook moge klinken, de maand mei bulkt ook 
steeds van de communie-, lente- en andere feesten. Op de 
tweede zondag van mei zetten we traditioneel alle mama’s in 
de bloemetjes. En dat mag heel letterlijk, want zeg nu zelf: 
welke moeder krijgt nu niet graag een geurige bos bloemen 
op haar feestdag!

Maar we leven ook in turbulente tijden; nu de coronacrisis 
hopelijk achter ons ligt, woedt er een bloederige oorlog in 
Oekraïne. De menselijke, maatschappelijke en economi-
sche gevolgen zijn groot. Onze sociale dienst, dienst bur-
gerzaken en onze preventieadviseur zijn dan ook volop bezig 
om deze vluchtelingen de eerste hulp te bieden zodat ook 
deze mensen in Hoeselt hun weg kunnen vinden in een vei-
lige leef- en werkomgeving.

Mijn dank gaat dan vooral uit naar de talrijke gastgezinnen 
waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, de vele 
vrijwilligers die zich aanmelden om deze mensen te bege-
leiden en de scholen en leerkrachten die de kinderen een 
warm onthaal geven in hun klasje.

Maar ook naar jullie, dorpsgenoten! Jullie deden aan de in-
zamelactie van allerhande spullen mee. Het was indrukwek-
kend wat er in korte tijd werd ingezameld.

“De mensen van Hoeselt 
hebben een groot hart”

Er waren opmerkelijk mooie sociale 
initiatieven vanuit de bevolking, 
zoals de inhuldiging van de stilte-
plek aan de Kluis en de troostplek 
aan de Kruislinde.

Ook het dienstencentrum draait 
terug op volle toeren. De senio-
ren vonden hun weg terug naar al-
lerhande activiteiten die dagelijks 
worden georganiseerd. Ook hier 
een welgemeende dankjewel aan 
de talrijke vrijwilligers die dagelijks hun beste beentje voor-
zetten.

De buitenschoolse kinderopvang is zich volop aan het voor-
bereiden voor de opvang van de kinderen tijdens de vakan-
tieperiode, zodat de kinderen van een ruim aanbod aan acti-
viteiten kunnen genieten.

Als schepen van sociale zaken en welzijn benadruk ik nog-
maals dat onze diensten binnen het OCMW zich dagelijks 
blijven inzetten. Aarzel dan ook niet om contact met de 
maatschappelijk assistenten op te nemen mocht je hulp no-
dig hebben.

Tot slot, het mooie weer en de aanstaande vrije dagen geven 
mij een zomers gevoel en het idee om straks weer samen 
met vrienden en familie te genieten van een terrasje bij onze 
lokale ondernemers.

Tot binnenkort!

Heidi 
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Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd 
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Zitdagen burgemeester en schepenen
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Heidi Berx
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In de lente breekt de tijd voor groep-
suitstappen aan: te voet, op de fiets of 
met de motor. Verplaatsingen in groep 
zijn in het hedendaagse verkeer niet al-
tijd zonder risico. Als groepsbegeleider 
heb je een grote verantwoordelijkheid.

Daarom biedt de afdeling Mobiliteit 
van de provincie Limburg vier gratis in-
fosessies aan. Je leert hoe je je als be-
geleider moet gedragen in het verkeer 
en wat je rechten en plichten zijn. Na 
afloop ontvang je een uitrusting gratis.

Waar en wanneer vinden de infoses-
sies plaats?

• Maandag 16 mei 2022
 infosessie voor groepsleiders; bege-

leiders van groepen voetgangers
• Donderdag 16 juni 2022
 infosessie voor gemachtigd signaal-

gevers; bij culturele, sportieve en 

toeristische evenementen, wieler-
wedstrijden en niet-gemotoriseer-
de sportwedstrijden of competities

• Maandag 20 juni 2022
 infosessie voor wegkapitein fietsers; 

begeleiders van groepen van 15 tot 
150 fietsers

• Dinsdag 21 juni 2022
 infosessie voor wegkapitein motor-

rijders; begeleiders van 15 of meer 
motorrijders in groep

De infosessies zijn niet bedoeld voor ge-
machtigd opzichters.

De infosessies gaan door in de Bou-
dewijnzaal van het provinciehuis van 
19.00 tot 21.00 uur. Groepsleiders 
kunnen zich inschrijven tot 9 mei. De 
andere groepsbegeleiders kunnen zich 
inschrijven tot 9 juni. 

 Meer info en inschrijven:  
www.limburg.be/begeleidersinhetverkeer

Op groepsuitstap of wedstrijd begeleiden?
Begeleid je groep veilig door het verkeer

Infosessies voor 
groepsleiders, 
wegkapiteins en 
gemachtigd 
signaalgevers

Op vrijdag 1 april 2022 
kwam Oekraïner Vlad 
op bezoek in de Ge-
meentelijke Basis-
school in Alt-Hoeselt. 
Vlad woont al jaren in 
Tongeren maar heeft 
nog heel wat contact 
met familie en vrien-
den in zijn thuisland. 
Vermits Vlad al gerui-

me tijd in België verblijft, beheerst hij de Nederlandse taal 
goed. Ideaal om zijn verhaal te vertellen aan de kinderen en 
om op hun vragen te antwoorden.

Het bezoek van Vlad viel in de smaak. De kinderen luis-
terden aandachtig en stelden volop vragen. 100 kinderen, 
verzameld in de turnzaal, die stil zitten te luisteren naar het 
verhaal van Vlad: dat is iets waar menig leerkracht jaloers op 

zou zijn. Het geeft aan dat de huidige situatie in Oekraïne 
ook de kinderen niet onberoerd laat. 

De leermeesters levensbeschouwing wilden samen met de 
kinderen de Oekraïense vluchtelingen een hart onder de 
riem steken. Dat deden ze door lekkere, hartvormige koekjes 
te bakken als teken van medeleven en troost. Een klein ge-
baar met als doel een glimlach te brengen. Een klein gebaar 
dat toont dat vele mensen vrede verkiezen.

Een hart voor Oekraïne
Iedereen kan zijn steentje bijdragen
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Wist je dat elk Vlaams gezin gemid-
deld 1,7 kg voedsel per week weggooit?
Het is weer tijd voor Afvalvrij mei, de 
jaarlijkse campagne van Limburg.net 

tegen vermijdbaar afval. Ook in 2022 
zetten we in mei extra in op afval 
voorkomen. Dit jaar gaan we de strijd 
aan met voedselverspilling. De laat-
ste sneetjes brood, restjes pasta, ap-
pelschillen,...  Ze belanden vaak in de 
vuilnisbak. Tel maar uit hoeveel geld en 
voedingsstoffen er op die manier ver-
loren gaan. Daar moeten we iets aan 
doen!

Tijdens Afvalvrij mei organiseert Lim-
burg.net tal van acties tegen voedsel-
verspilling. Ze krijgen daarbij hulp van 
Erhan Demirci, de peter van de cam-
pagne.

Maak het verschil met elke schil
Net als voor de andere afvalsoorten 
geldt voor keukenafval een simpele 
vuistregel: geen afval is het beste af-
val. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit 
elke week 1,7 kg voedsel weg. Geluk-
kig gaat de Vlaming al vrij bewust om 
met dat afval. Ongeveer 45% van al 
het keukenafval verwerkt de Vlaming 
zelf. We geven het aan onze kippen of 
composteren het in de tuin. Maar de 
andere 55% belandt jammer genoeg in 
de vuilnisbak.

Wat doe je best met voedselafval?

• Stap 1: vermijden
 Afval vermijden begint in de super-

markt. Door enkel te kopen wat je 

nodig hebt, voorkom je voedselafval. 
Zit je toch met restjes? Gooi ze niet 
weg, maar hou ze voor de dag nadien 
of verwerk ze in een nieuw gerecht.

• Stap 2: zelf verwerken 
 Hoe bewust je ook koopt en kookt, 

keukenafval helemaal voorkomen 
is onmogelijk. Resten van fruit en 
groenten, koffiedik of gebruikte thee 
valt moeilijk te vermijden. De beste 
oplossing? Verwerk dit afval zelf. 
Met een composthoop of kippen 
haal je een persoonlijke afvalcentrale 
in huis.

• Stap 3: sorteren
 Niet iedereen heeft plaats voor kip-

pen of een composthoop. Maar 
sorteren kan iedereen. Zo wordt al-
les wat bij het huisvuil terechtkomt, 
niet verwerkt. Huisvuil gaat immers 
rechtstreeks de verbrandingsoven in 
en de grondstoffen gaan verloren. Zo 
weinig mogelijk keukenafval bij het 
huisvuil werpen dus! 

Afvalvrij mei 2022
Samen in strijd tegen voedselverspilling

Maandag restjesdag 
Restjes belanden nog te vaak in de 
vuilbak. Tijd om daar verandering in 
te brengen. In mei daagt Limburg.
net je uit om elke maandag te ko-
ken met restjes. Heb je een lekker 
‘rest-cept’? Maak een foto en deel 
je recept op sociale media met de 
hashtag #maandagrestjesdag. Op 
afvalvrijmei.be verzamelen ze de 
leukste recepten zodat je inspiratie 
kan opdoen voor je volgende rest-
cept. 

Maai Mei Niet 
Net als vorig jaar doen de orga-
nisatoren van Maai Mei Niet een 
oproep om in de maand mei het 
gras niet te maaien. Op deze ma-
nier geven we de biodiversiteit 
in onze tuinen een echte boost. 
Want door minder en anders te 
maaien, groeien er meer bloemen 
in onze tuinen en duiken er meer 
hommels, bijen en vlinders op. En 
niet onbelangrijk, minder maaien 
betekent minder werk, én minder 
afval. Je leest alle info op maai-
meiniet.be. 

In de maand mei organiseert Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met 
Limburg.net en Vlaco vzw een hele reeks gratis workshops voor het grote pu-
bliek. 

Meer info over inhoud, datums en inschrijvingslinks: www.centrumduurzaam-
groen.be
Praktijkworkshop vlechten en takkenwallen:  
13, 14, 21 en 28 mei | 9.00-12.00 uur of 14.00-17.00 uur
Online workshop kippen houden:  
3 mei | 20.00 tot 21.30 uur of 7 mei | 10.00 tot 11.30 uur
Online workshop koelkastbeheer | voorkom voedselverlies:  
10 mei | 20.00 tot 21.30 uur of 14 mei | 10.00 tot 11.30 uur
Online workshop groenafval op appartementen:  
17 mei | 20.00 tot 21.30 uur of 21 mei | 10.00 tot 11.30 uur

Gratis workshops



ACTIVITEITENKALENDER MEI 2022 in Hoeselt

Zondag 1 mei
OPENDEURDAG  
DRUMBAND ALT-HOESELT  
CAFÉ AU LAIT
15.00 u.  De Altenaar, Smisstraat 46

  www.facebook.com/drumbandalthoeselt

Donderdagen 5, 12 en 19 mei
DORPSRESTAURANT  
DE DAGSCHOTEL  
ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt

  Ludo Hex  0477 35 17 45

Zaterdag 7 mei
KON. HARMONIE ST. CECILIA 
EN ELS DE SCHEPPER
20.00 u.   GC Ter Kommen

  www.terkommen.be

Zondag 8 mei
EETDAG KVG
11.30 u.   GC Ter Kommen

  Jean Verjans  jeanverjans@telenet.be

Zondag 8 mei
AFHAAL ONTBIJTMANDEN 
MOEDERDAG KVV
08.00-11.00 u. Kantine Bergstraat

  Isabel Knaepen   0479 08 26 03

Zondag 8 mei
AFHAAL OF LEVERING 
ONTBIJTBOXEN MOEDERDAG 
DRUMBAND ALT-HOESELT
07.00-10.00 u.  De Altenaar, 
Smisstraat 46

  www.facebook.com/drumbandalthoeselt

Dinsdagen 10 en 24 mei
DORPSRESTAURANT
12.00 u. GC Ter Kommen

  OCMW  089 30 92 60

Donderdag 12 mei
UITSTAP:  
DE KLUIS VAN VRIJHERN
14.00 u.   Kluis van Vrijhern, 
Kluisstraat 1 Hoeselt

  Arnould Daenen   0479 98 16 33 

Vr 13, za 14, vr 20 en za 21 mei
TUSSEN HOOP EN TRANEN – 
SOMETHING ELSE
20.15 u.   GC Ter Kommen

  www.terkommen.be

Zaterdag 14 mei
BARAKOESTIEK & ARTISTIEK

14.00 – 01.00 u.  Kasteeldomein 
Hardelingen, Hardelingenstraat 5

  www.facebook.com/events/697006451426214

Woensdag 18 mei
NATUURKLUSSEN 
WINTERBEEKVALLEI 
18.30 u.   Natuurpunt Hoeselt, 
Hombroekstraat 25

  Ellen Stoffelen 089 49 29 36  
       of winterbeek@natuurpunt.be

Zaterdag 21 mei
VOORLEESHALFUURTJE 
(GRATIS)
10.30-11.00 u. Bibliotheek Hoeselt

  hoeselt.bibliotheek.be/agenda/    
       voorleeshalfuurtje

Zondag 22 mei
JUBILEUMCONCERT  
125 JAAR  
KON. HARMONIE ST. CECILIA
16.00 u.   St. Stefanuskerk

   www.harmoniehoeselt.be

Maandag 23 mei
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u.   GC Ter Kommen

  voorzitter@hoeselt.rodekruis.be

Woensdag 25 tot zondag 29 mei
ZOMERWEEKEND 
‘NATUURLIJK ZIJN’
16.30 u.   Equivalent, Hombroekstr. 25

  www.equi-valent.eu/zomerweekend

Zondag 29 mei
RUILBEURS MODELTREINEN 
– HOESELTSE TREINCLUB
07.00 u.   GC Ter Kommen

  Danny Smets   089 51 46 44

Woensdag 1 juni
‘VOORLEZENMETEEN- 
EXTRAATJE’ (GRATIS)
13.30 tot 15.00 u.  Bibliotheek

   hoeselt.bibliotheek.be (inschrijven verplicht!)

MUZIEK

Kon. Harmonie  
St. Cecilia Hoeselt en  
Els de Schepper

Els vertelt, zingt, 
speelt en blaast … 
Zaterdag 7 mei 2022 om 20.00 u. 
in GC Ter Kommen

Unieke liedjes, hilarische personages, 
toptheater en fantastische muziek, hu-
mor afgewisseld met ontroering.
Een samenwerking van Els met de Ko-
ninklijke Harmonie St-Cecilia Hoeselt, 
waarin zij de orkestleden én het publiek 
een hoofdrol laat spelen. Iedereen doet 
mee!

Deze voorstelling is veel méér dan een 
gewoon concert, het is een complete 
avondvullende show!
 

  Tickets: 18 euro

TICKETS & INFO:   
www.terkommen.be

Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Hoeselt o.l.v. Conrad Onclin

vertelt, zingt,  
speelt en blaast

Els de Schepper  

zaterdag 
7 mei  
2022
 
20.00 uur
GC Ter Kommen 
Hoeselt

Tickets: 18 euro
www.terkommen.be 
089 30 92 10
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Ons tweejarig zwemtraject 
‘zwemacademie’ bestaat uit drie 
opeenvolgende fasen: waterge-
wenning, kleuterzwemmen en 
zwemtraining en is gebaseerd 
op een mix van de klassieke en 
de nieuwe leerlijn zwemmen.

We starten met watergewenning waarbij de kleuters geboren 
in 2017 op eigen tempo tijdens de twee jaar kunnen groeien 
tot goede en veilige zwemmertjes. De info over het kleuter-
zwemmen en de zwemtraining ontvang je tijdens of na de 
lessenreeks watergewenning.

Wanneer gaan de lessen watergewenning door?

Start op zaterdag 14 mei 2022: groepen om 09u / 09u45 
(volzet) / 10u30 (volzet) / 11u15
Start op woensdag 18 mei 2022: groepen om 14u / 14u45 
/ 15u30 

Inschrijven: alleen online op  
www.hoeselt.be/nl/ontspannen/aanbod

Informatie: Loket vrijetijd 089 30 92 10 -  
vrijetijd@hoeselt.be (geen inschrijvingen)

Deelname: € 36 voor zes lessen  
max 10 deelnemers/groep - 2 lesgevers

 jongens in zwembroek (no shorts)  
meisjes in badpak (no bikini)

Programma: Zelfstandig in en uit het zwembad leren klim-
men.

 Met en zonder plankje of buis naar de over-
kant ‘fietsen’.

 Leren drijven in horizontale positie met ‘lange’ 
armen en benen.

 Initiatie ‘kikkervoeten’ en beenbeweging 
schoolslag.

 Hoofdje onder water - 
Inspringen naar keuze.

Lessen watergewenning voor kleuters geboren in 2017

Welkom op de seniorensportdag 2022 in Kortessem!
Eindelijk is het weer zover! Twee jaar 
laten dan voorzien hervatten we met 
veel goesting en  enthousiasme de 
jaarlijkse seniorensportdag van de 
sportregio Haspengouw! We hebben 
er dan ook alles aan gedaan om er dit 
jaar een onvergetelijke editie van te 
maken. 

We nodigen al onze senioren uit voor 
een dag vol leuke en aangepaste sport- 
en beweegactiviteiten zoals dansini-
tiaties met Siegfried Cobaro, yoga, 
netbal, dynamic tennis, yoga, Kubb, 
petanque … Daarnaast laten we jullie 
kennismaken met de (virtuele) sport-
beleving van de toekomst, bieden we 
enkele infosessies aan rond gezond-
heid en overgieten we dit alles met een 
aantrekkelijk belevings-sausje van bij 
de ludieke opwarming tot een ambian-
ce-optreden bij de afsluiter met taart 
en koffie. 

Twijfel dus niet, haal je sportieve 
schoenen vanonder het stof, schrijf 
je tijdig in bij onze sportdienst en dan 
maken we er samen een onvergetelijke 
dag van!

Waar: sportpark de Weyer  
Oud Mersenhoven 
15c, 3720 Kortessem

Wanneer: donderdag 16 juni 
9.00 tot 16.30 uur

Leeftijd: senioren
Meebrengen: zuivere sportschoe-

nen en eventueel een 
drinkbus

Inschrijven: start inschrijvingen  
1 mei tot 3 juni aan 
het vrijetijdsloket,  
Europalaan 2

Vervoer: we voorzien vervoer 
naar en van Kortes-
sem

Prijs: 10 euro inclusief: 
sporten, vervoer, 
lunch (broodjes en 
soep), koffie en taart, 
verzekering, aan-
denken, ambiance 
optreden en ludieke 
opwarming 

Meer info: vrijetijd@hoeselt 
089 30 92 10

6  



Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Femma Hoeselt-centrum viert 100 jaar +2
In 2020 mocht Femma Hoeselt-centrum 100 kaarsjes uitbla-
zen. De vereniging opgericht voor en door vrouwen moest het 
feestgedruis wegens corona even uitstellen. Enkele weken 
geleden werd er dan ook dubbel en dik gegeten en gedronken 
op Femma 100 +2.

Femma doorheen de jaren
In 1920 werd Het Nationaal verbond van Vrouwengilden op-
gericht.  In eerste instantie diende dit verbond ter bescher-
ming van de arbeidersvrouwen tegen mensonterende werk-
omstandigheden. Later kwam de vereniging onder de naam 
van KAV op voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen, 
voor een betere maatschappelijke waardering.

In de jaren ‘70 werd de deur naar de moderniteit opengezet. 
Vrouwen werden beschouwd als volwassenen die zelf keu-
zes konden maken. KAV begon de belangen van de uit huis 
werkende vrouwen te verdedigen en promootte de Stem 
Vrouw-campagnes. In de jaren ‘80 werd een werkgroep voor 
migrantenvrouwen opgericht, waar hun specifieke proble-
matiek werd aangekaart.

In 2012 werd KAV omgedoopt tot Femma. De maatschappij 
is de afgelopen jaren echter meer divers geworden, waardoor 
er begin 2021 een fusie tussen Femma en de Federale We-
reldvrouwen plaatsvond. Daarmee wil ‘Femma Wereldvrou-
wen’ een organisatie zijn voor elke vrouw, van welke achter-
grond of overtuiging dan ook.

Waar staat de vereniging anno 2022 voor?
In de 100 bestaansjaren van Femma is de werking ontzet-
tend veranderd. De vereniging speelt nu voornamelijk in op 
persoonlijke noden en maatschappelijke kwesties. Toch is de 
essentie van KAV dezelfde gebleven. ‘Femma Wereldvrou-
wen’ is nog steeds een organisatie waarin vrouwen elkaar 
ontmoeten en zichzelf kunnen zijn.

Na twee jaar uitstel heeft Femma dan toch haar 100-jarig 
bestaan kunnen vieren. Met bubbels, hapjes en een lekker 
eten was het helemaal feest. Onze groepsbegeleider Anneke 
Nuyttens vertelde over de mijlpalen van KAV-Femma Wereld-
vrouwen in de vorm van ‘Stappen die vertellen’. De feesttaart 
maakte het geheel af en iedereen ging voldaan naar huis. Blij 
dat we  na 2 jaar opnieuw konden samen zijn en bijpraten!

Op sportdate voor de nieuwe subsidiereglementen

Op maandag 4 april organiseerde de 
Hoeseltse sportdienst een infosessie 
voor alle erkende sportclubs 2022 in ‘t 
Fabriek. Ze werden uitgenodigd op een 
“sportdate” waar we tijdens een hapje 
en drankje op een informele en gezel-
lige manier de inhoud van de nieuwe 
subsidiereglementen verduidelijkten. 
Het erkenningsreglement en de oude 
subsidiereglementen waren in voege 

sinds 2008 en aan een upgrade toe. De 
sportdienst werkte daarom met advies 
van de adviesraad sport & beweging 
(AAS&B) nieuwe voorstellen uit. Finaal 
werden eind februari een nieuw erken-
ningsreglement en drie nieuwe subsi-
diereglementen goedgekeurd.

Erkenning van een sportclub
Als erkende Hoeseltse sportclub kan 
je gemeentelijke steun krijgen zoals fi-
nanciële ondersteuning op basis van 
de drie subsidiereglementen, logistieke 
ondersteuning, genieten van aange-
paste huurtarieven in Ter Kommen, be-
roep doen op een dienstverlening van 
de sportdienst, etc.

Nieuwe subsidiereglementen
Het nieuwe subsidiereglement “wer-

king sportclub” zal de degelijk werkende 
clubs belonen en zal een duurzame en 
kwaliteitsvolle clubwerking stimuleren.

Het reglement “dagelijks onderhoud 
sportaccommodatie” ondersteunt de 
sportclubs bij het dagelijks onderhoud 
van hun sportaccommodatie.

Tenslotte zal het reglement “bijzonder 
sportproject” de creativiteit en vernieu-
wingszin binnen de clubs aanmoedigen 
om buitengewone of vernieuwende 
sportprojecten te organiseren of om de 
kwaliteit van een bestaand sportproject 
te verhogen.

 Meer info:  
Alle reglementen en aanvraagformulieren zijn te 
downloaden via www.hoeselt.be/ontspannen.
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Vorig jaar organiseerden het AGB en 
de Stad Bilzen voor het eerst Kunst-
Kijkers, een project waarbij kunst in 
de Bilzerse etalages werd tentoon-
gesteld. Ook de gemeenten Hoeselt 
en Riemst samen met de vzw Beleef 
Bilzen werkten hieraan mee. In mei 
2022 worden er opnieuw werken 
van (lokale) kunstenaars tentoon-
gesteld onder de noemer KunstKij-
kers. Hiermee kan het publiek op een 
laagdrempelige manier proeven van 
kunst. 

Tentoonstelling in Hoeselt-
centrum
Dit jaar is er een tentoonstellingslo-
catie in Hoeselt-centrum opgeno-
men.
Adres: zaal Petra, L. Lambrechts-
straat 7 in Hoeselt.

Kunstkijkers in Hoeselt loopt van 1 tot 
en met 31 mei. De tentoonstelling is 
in die periode elke zaterdag en zondag 
geopend van 14.00 tot 18.00 uur. 

Er zijn extra openingsuren op:
• donderdag 26 mei (Hemelvaart): 

14.00 – 18.00 uur 
• vrijdag 3 juni (avondmarkt):  

18.00 – 22.00 uur
• zondag 5 juni (Pinksterkermis): 

14.00 – 18.00 uur

Het plaatsen van de kunstwerken 
gebeurt steeds in onderling overleg 
waarbij en artistiek comité en een cu-
rator zorgen voor een selectie en het 
goede verloop van het initiatief.

KunstKijkers in Bilzen en 
Riemst
Naast de tentoonstelling in Hoeselt, 
vind je ook kunst in Bilzen en Riemst. 
In Bilzen worden de werken zijn ge-
presenteerd in de etalages in het 
stadscentrum en in het park Petry. 
Er werd een wandellus uitgetekend 
voor de etalageroute. In Riemst zal 
De Waterburcht, Kattestraat 22 de 
tentoonstellings-locatie zijn. 

Kunstkijkers is permanent te bekijken 
van 1 tot 31 mei in Bilzen. De werken 
zijn in Riemst elke dag te bezichtigen 
tijdens de openingsuren van De Wa-
terburcht.

Alle kunstenaars verzameld 
in een infofolder
De gegevens over de kunstenaars en de 
tentoonstellingsplekken is terug te vin-
den in eenhandige infofolder. In Hoe-
selt en Riemst is die te verkrijgen bij de 
tentoonstellingslocaties. In Bilzen vind je 
de folder in CC De Kimpel, bij de dienst 
toerisme en bij een aantal handelaars en 
horecazaken.

Neem deel aan de wedstrijd
Er is ook een wedstrijd verbonden aan 
Kunstkijkers. Deelnemers maken kans 
om mooie prijzen te winnen. De hoofd-
prijs is € 500 euro als bijdrage in de 
aankoop van een kunstwerk naar keuze 
bij één van de deelnemende kunstenaars 
en we schenken voor € 1.250 euro aan 
digitale geschenkkaarten weg om lokaal 
te shoppen (50 stuks van € 25).

Atelier in Beeld
Lokale kunstenaars stellen hun atelier 
open voor bezoekers
Tijdens KunstKijkers willen we als een 
soort nevenproject ook de plaatselijke 
kunstenaars onder de aandacht brengen 
die deelnemen aan het Vlaamse initiatief 
‘Atelier in Beeld’.
Tijdens ‘Atelier in Beeld’ stellen kunste-
naars hun eigen atelier open voor be-
zoekers. Dit is een initiatief dat gedra-
gen wordt door Kunstwerkt, de Vlaamse 
koepelorganisatie voor amateurkunsten. 
Het wordt opgezet in heel Vlaanderen 
en Brussel tijdens het weekend van 13, 
14 en 15 mei 2022.
Wij willen de kunstenaars van Hoeselt, 
Bilzen en Riemst die hieraan deelnemen 
met KunstKijkers ook extra in de kijker 
zetten Mei wordt alvast een maand vol 
kunst en kunstbeleving!

Info bij de dienst lokale economie en in 
het cultuurcentrum.

KunstKijkers laat je proeven van kunst 

Kunstenaars tonen hun  
werk in de maand mei
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4 Hoeseltse kunstenaars brengen hun ‘atelier in beeld’

Willy Thijs - Mixed media
Willy maakt beelden, sculpturen en installaties, en hij combi-
neert hierbij graag oude of natuurlijke materialen met meer 
hedendaagse ingrediënten. Hiervoor verzamelt hij eerst op-
vallende voorwerpen en objecten die hij toevallig op zijn pad 
aantreft en gaat deze samenvoegen, combineren en eigen-
tijds bewerken om ze daarna terug 
te deconstrueren en transforme-
ren.
Deze denk- en werkwijze resulteert 
dan meestal in een monotone en 
erg minimalistische compositie.
Bezoek het atelier op: 
Zaterdag 14 mei: 10.00 - 18.00 uur
Zondag 15 mei: 10.00 – 18.00 uur
Locatie: Rode Kruislaan 5
Contact: willy@thijs-schreurs.be

Patrick Ceyssens - Installatiekunst, mixed media, schilderkunst, 
olieverf
Patrick stelt de onderhuidse werking van beelden in vraag. In zijn 
artistiek onderzoek traceert hij sporen in 
beelden die op het eerste gezicht onop-
gemerkt blijven. Hij zoekt tegelijkertijd 
nieuwe sensatiegebieden door verschil-
lende technieken te laten versmelten.
Bezoek het atelier op: 
Zaterdag 14 mei: 10.00 - 18.00 uur
Zondag 15 mei: 10.00 – 18.00 uur
Locatie: Goosstraat 8
Contact: info@patrickceyssens.com

Gido en Lode Vanlessen (Het Schilderke) – Mixed media, 
schilderkunst, olieverf
De schilderijen van autodidact schilder Lode Vanlessen wor-
den getoond in zijn authentiek nog bestaand atelier van wel-
eer. Een unieke kans om het atelier van deze Haspengouwse 
landschapsschilder te bezoeken. In de voortuin van dit atelier 
is het mixed media werk “parking 
voor eenden” van zijn zoon Gido 
Vanlessen te bezichtigen. Eveneens 
speciaal voor deze gelegenheid op-
gesteld.
Bezoek het atelier op: 
Vrijdag 13 mei: 18.00 – 22.00 uur
Zaterdag 14 mei: 10.00 - 18.00 uur
Zondag 15 mei: 10.00 – 18.00 uur
Locatie: Klaphoekstraat 19
Contact: gidovanlessen@telenet.be

Gilbert Boosten - Beeldhouwkunst, assemblage, klei, metaal, 
readymade
Gilbert gebruikt verschillende technieken, zoals papierklei, 
P.U.R. en koper. Momenteel werkt 
hij voornamelijk met koper. Het 
beeld in wording krijgt zijn vorm 
door het hameren van het materiaal 
en daarna assembleren.
Bezoek het atelier op: 
Zondag 15 mei: 10.00 – 18.00 uur
Locatie: Proefbosstraat 71
Contact: 0472 60 68 72 |  
gilbert.boosten@gmail.com
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Eddy Nelissen
Op 1 april startte Eddy Nelissen als 
voorwerker wegendienst. Eddy is 
woonachtig in Bilzen en heeft reeds 
veel vakkennis opgedaan in zijn eerdere 
jobs als ploegleider wegenbouw en in-
structeur bouwplaatsmachinist. 

Liesbet Wastiels
Sinds 1 april is er ook een nieuw gezicht 
in het OCMW-gebouw te bespeuren, 
Liesbet Wastiels. Zij woont in Diepen-
beek en vervolledigt vanaf heden het 
team van maatschappelijk werkers, een 
job die mooi aansluit bij haar ervarin-
gen binnen het sociaal werk. 

Heidi Noben
Heidi versterkt sinds kort het team 
van de begeleidsters buitenschoolse 
kinderopvang. Zij woont in Hoeselt. 
Heid zal haar zelfstandige activiteit als 
zaakvoerder bij traiteur LoKoJo in de 
toekomst combineren met haar passie 
voor het begeleiden van kinderen.

Nieuwe collega’s Begin april mochten we een aantal nieuwe werkkrachten verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes met hun nieuwe functie binnen onze gemeente!

Weerman Frank Deboosere stelt zijn 
bekende kop graag in dienst van Kom 
op tegen Kanker. Hij hoopt dat hij op 
16, 17 en 18 september weer de baan op 
mag om azalea’s te verkopen, net als 
vele honderden vrijwilligers. ‘Samen de 
schouders zetten onder de strijd tegen 
kanker, dat geeft een zalig gevoel.’

Mensen helpen maakt me gelukkig, 
zeggen vrijwilligers altijd.
Frank: ‘Wie een kankergeval mee-
maakt, voelt zich machteloos. Vrijwil-
ligerswerk geeft je het gevoel dat je 

nuttig meewerkt. Zeker als je het in 
team doet.’

Wat gebeurt er met de opbrengst van 
de plantjes? 
Frank: ‘Het geld gaat integraal naar 
steun- en zorgprojecten voor kanker-
patiënten en hun naasten. Denk aan 
praatcafés, lotgenotengroepen, ont-
moetingsdagen, vakantieweken …’

Ben je zelf een vlotte verkoper?
Frank: ‘Zo moeilijk is dat niet, hoor. 
Kom op tegen Kanker is een sterk merk 
dat veel sympathie oproept en zichzelf 
verkoopt. Je hoeft echt geen BV te zijn 
om azalea’s aan de man of de vrouw te 
brengen.’ 

Willen mensen soms hun verhaal kwijt?
Frank: ‘Dat gebeurt. Soms vloeit er 
een traan en komt er een knuffel aan 
te pas. Tijdens het Plantjesweekend 
valt het nogal mee. Maar zo’n kinder-
kankerkamp, waar de kinderen met 
veel moed en enthousiasme over de 
toekomst praten … dan voel je je heel 

kleintjes. Het helpt dat ik een lieve 
vrouw met een luisterend oor heb.’

Laatste vraag, maar wel een belang-
rijke: welk weer krijgen we tijdens het 
Plantjesweekend?
Frank: ‘Veel zon in het hart van de 
mensen. (lacht) En als het dan toch 
regent: weet dat plantjes op tijd en 
stond wat water nodig hebben.’

Kom op tegen Kanker houdt Plantjesweekend in september
Frank zoekt vrijwilligers (en voorspelt een zonnig weekend!)

Kom ook mee plantjes verkopen 
tijdens het Plantjesweekend voor 
Kom op tegen Kanker op 16, 17 en 
18 september. 
Meld je aan via 
www.plantjesweekend.be
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Meldpunt woondiscriminatie
De  gemeente Hoeselt werkt samen met Unia om discrimi-
natie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Ook dis-
criminatie op vlak van huisvesting hoort daarbij. Discriminatie 
blijkt nog te vaak een hindernis te vormen in de zoektocht 
naar een woning op de private huurmarkt. Daarom werd er 
een meldpunt woondiscriminatie geïnstalleerd. Dit meldpunt 
is geïntegreerd in het woonenergieloket. 

Denk je het slachtoffer te zijn van discriminatie op de wo-
ningmarkt? Stebo helpt je verder bij het formuleren en/of in-
dienen van een melding. Om je zo goed en veilig mogelijk te 
helpen, werken we enkel op afspraak. Je kan zelf een afspraak 
inplannen via stebo.be/particulieren/wonen/hoeselt/

Woonenergieloket Stebo 
Elke 2e en 4e woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
Gemeentehuis, Dorpsstraat 17
089 39 16 72 - ulla.mertens@stebo.be

Je hebt het vast al gemerkt. Onze zo-
mers worden warmer en droger en dat 
heeft ook invloed op jouw tuin. Maar 
sommige tuinen staan droger dan an-
dere. Ligt dit aan de bodem of aan de 
tuinier? En hoe hou je je tuin koel en 
aangenaam tijdens een hittegolf? Het 
zijn complexe vragen, maar de manier 
waarop je een tuin aanlegt en onder-
houdt heeft een impact op de droogte 
en warmte in je tuin. De gemeente 
helpt je daarbij, in samenwerking met 
de provincie Limburg en Centrum 
Duurzaam Groen, in het kader van 
de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Zo 
kan je een klimaattuincoach aan huis 
laten komen, of zelf ideeën opdoen 

tijdens een gratis infosessie.

Infosessies klimaattuinen
We organiseren samen met provincie 
Limburg praktische infosessies over 
hoe jij je tuin kan aanpassen aan het 
klimaat. Je ontdekt niet alleen wat een 
klimaattuin precies is, je komt ook te 
weten wat er nodig is om van je tuin 
een klimaattuin te maken én hoe je zelf 
aan de slag kan gaan. Vorig jaar volg-
den verschillende inwoners al een ses-
sie over waterbeheer in de tuin, dit jaar 
komen ‘schaduw en koelte in de tuin’ en 
‘klimaatplanten’ aan bod. De infosessies 
zijn gratis. Info en deelname via www.
hoeselt.be/klimaattuin. 

Aan de slag met de klimaattuincoach
De klimaattuincoaches zijn ervaren 
tuinadviseurs die jouw tuin bezoeken. 
Vervolgens maken we een verslag en 
vlekkenplan op basis van jouw wensen, 
budget en vragen. Hierin vind je kleine 
en grotere ingrepen die gegarandeerd 
effect hebben. Je kunt een coach aan-
vragen via www.hoeselt.be/klimaat-
tuin. Jouw bijdrage bedraagt € 75, de 
gemeente Hoeselt betaalt de rest van 
de kostprijs. De partners van de actie 
zorgden voor een zorgvuldige selectie 
en opleiding van Klimaattuincoaches. 
Zij geven op een professionele manier 
advies over het klimaatrobuust inrich-
ten van tuinen. 

Zelf info opzoeken
Op de uitgebreide website www.lim-
burgseklimaattuinen.be vind je een 
schat aan informatie, technische fiches 
en praktijkvoorbeelden die je meteen 
op weg helpen om zelf aanpassingen in 
je tuin door te voeren.

Klimaatbomen in jouw buurt
Ook het gemeentelijk groen wordt kli-
maatrobuust. Jaarlijks planten we 35 
klimaatbomen aan op openbare terrei-
nen. Weet jij nog een goede plek in onze 
gemeente voor een of enkele klimaat-
bomen? Geef die dan door via www.
klimaatbomeninlimburg.be/klimaat-
bomen-bij-jou-in-de-buurt . Onze 
dienst Omgeving onderzoekt dan of de 
locatie geschikt is, en wie weet kan je 
binnenkort genieten van extra bomen 
in je straat of plein!

Limburgse klimaattuinen
Wapen je tuin tegen de droogte
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Wat betekende het leven voor een ge-
wone dorpsbewoner tijdens de oorlogs-
jaren? Je komt het te weten in ons ver-
teltheater gebaseerd op de anekdotes 
van de laatste getuigen. Tientallen in-
terviews werden afgenomen bij de men-
sen die wereldoorlog II zélf beleefden in 
Hoeselt. En dat is uniek! De getuigen 
vertelden honderduit en zo kregen wij 
een kijk op die ongelooflijke tijd. 

Planning van het verteltheater
Op 13, 14, 20 en 21 mei om 19.30 uur 
kan je het verteltheater komen bele-
ven in GC Ter Kommen. Om 19.30 
uur ben je al welkom, want vanaf de 
parking word je reeds ondergedom-
peld in die bizarre periode. 

Je krijgt onder meer de gelegenheid 
om Amerikaanse legervoertuigen en 
allerlei militaire objecten van dicht-
bij te bekijken. Om 20.15 uur start de 
voorstelling, waarin de personages je 
meenemen doorheen hun herinne-
ringen van de mobilisatie tot de be-
vrijding. Ze vertellen over de helden-
daden en de vindingrijkheid. Maar ook 
over de angst en de gruwel die deel 
uitmaakten van het leven tijdens de 
bezetting. 

Achteraf kan je napraten op ons 
sfeervol bevrijdingsterras tussen het 
Amerikaanse kamp of binnen, met 
muziek van toen door DJ Guy.

Realisatie en cast
In de hoofdrol: Marc Hellemans, Oli-
vier Wouters, Ronny Huygen, Elien 
Snellings, Robbe Dewaele, Els Loix, 
Lena-Marie Geussens, Sebastiaan 
Aerts, Ylana Vanspauwen, Lene Je-
haes, Jonathan Bogaerts
Regie: Els Loix
Regie kinderen: Els Hellinx
Tussen Hoop en Tranen is een produc-
tie van Something Else
E. Hellinx en E. Loix 

Tussen Hoop en Tranen
Uniek verteltheater in Hoeselt op 13, 14, 20 en 21 mei
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Gratis beleving voor iedereen
Er is een opstelling van Amerikaan-
se voertuigen en kampement uit de 
tweede wereldoorlog!  Zoals onze 
Amerikaanse bevrijders in september 
1944 aankwamen in Hoeselt en zich 
opstelden doorheen heel Hoeselt en 
deelgemeenten, zo zal er nu een op-
stelling zijn aan Ter Kommen. 

Toegang: gratis
Vrijdag 13 en 20 mei  
van 18.30 tot 23.00 uur
Zaterdag 14 en 21 mei  
van 13.00 tot 23.00 uur. 

Tussen Hoop en Tranen: het boek
De verzamelde verhalen voor deze 
voorstelling werden ook gebundeld in 
een gelijknamig prachtig boek waar-
in nog meer verhalen opgenomen 
zijn. Het boek is te verkrijgen via het 
vrijetijdsloket (Europalaan 2) of via  
www.terkommen.be
Prijs: € 16

i.s.m. GC Ter Kommen  
en Erfgoed Haspengouw

Het evenement Tussen hoop en 
tranen draait bijna volledig op vrij-
willigers die samen dit unieke pro-
ject gerealiseerd hebben: van het 
afnemen en uitschrijven van de 
interviews tot en met het bevrij-
dingsfeest aan het einde. 

Reserveer tijdig je tickets voor het 
complete evenement mét vertel-
theater. 
Tussen Hoop en Tranen
13, 14, 20 en 21 mei, 19.30 uur
GC Ter Kommen, Europalaan 2
Tickets: € 10 via 
www.terkommen.be
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Met veel plezier en goesting starten de activiteiten vanuit het dien-
stencentrum ook weer op. En het is een mooi lijstje voor de maand 
mei! Daarom zetten we ze deze editie graag extra in de kijker.

Maandag 9 mei
Busuitstap naar Bilzen met wandeling Finse 
piste en Park Haffmans met aansluitend  
lunch in Resto Kieleberg
Vertrek OCMW-busje om 10.15 uur aan het OCMW (Euro-
paplein)
Bij aankomst aan de Kimpel maken we een mooie wandeling aan 
de Finse piste park Haffmans. Aansluitend gaan we lunchen in 
Resto Kieleberg. We zullen tegen 13.30 uur ten laatste terug ar-
riveren aan het OCMW.

- Deelname: € 13,00
- Dagmenu in Resto Kieleberg (soep, hoofdgerecht en dessert): 

€ 11,00 (hoofdgerecht keuze uit: stoofvlees friet of spaghetti 
bolognaise)

- OCMW-busje: € 2,00

Dinsdag 17 mei
Uitstap Lourdesgrot Wiemesmeer
Eindelijk, na zo lange tijd kunnen we ons traditioneel uitstapje 
weer organiseren! 
Op de planning staat een bezoek aan de Lourdesgrot, tijd maken 
voor bezinning en afsluiten met wat lekkers in taverne Lindenhof. 
Vertrek per bus aan het OCMW (Europalaan 1): 13.30 uur
Terug in Hoeselt: 17.00 uur
- Deelname: € 2,00 (bus)
- De onkosten in het Lindenhof zijn volgens ieders eigen porte-

monnee.

Woensdag 18 mei, 19.00 uur 
Infosessie ‘Diabetes’ met diëtiste Nele 
Froidmont 
Wil je meer te weten komen over diabetes en welke invloed jouw 
levensstijl heeft op het ontstaan van diabetes type 2? Kom dan 
zeker naar deze interactieve infosessie en verneem tips en tricks 
om dit type diabetes te voorkomen. 

Iedereen is welkom en deelname is gratis. Vooraf inschrijven ver-
plicht.
Locatie: Ensorzaal, OCMW (Europalaan 1)

Deze lezing is in samenwerking en in ondersteuning met de Di-
abetes Liga. 

Week van de Verbondenheid met De 
Langste Eettafel – 27 mei tot 5 juni
Steden en gemeenten, dorpsrestaurants, burengroepen en 
projecten van SAAMO (samen tegen armoede en uitsluiting) 
en het netwerk van Bond zonder Naam slaan de handen in el-
kaar. Tijdens de week van verbondenheid brengen we mensen 
samen en staat sociale ontmoeting centraal. Opkomen voor 
meer menselijke warmte en verbondenheid. Om elkaar niet 
los te laten wanneer het moeilijk gaat, om te laten zien dat 
je er voor elkaar bent. Zo bouwen we samen aan een zorg-
zame en solidaire samenleving in de strijd tegen eenzaamheid 
en uitsluiting! Traditiegetrouw slaan de Dorpsrestaurants van 
Hoeselt-centrum en Alt-Hoeselt de handen in mekaar en 
verbroederen zij tijdens De Langste Eettafel! 

Welkom bij de Dorpsrestaurants van Hoeselt                                                                                    
Gezond, gezellig en goedkoop samen aan tafel en mensen uit de 
buurt leren kennen! 
Voor soep, hoofdgerecht en dessert betaal je slechts € 7,00.

DORPSRESTAURANT HOESELT-CENTRUM (I.S.M. RES-
TO KIELENBERG) 
- 2 dinsdagen per maand, telkens om 12.00 uur in GC Ter Kom-

men (Europalaan 2)
- Organisatie en inschrijvingen via OCMW Hoeselt: 089 30 92 

60
- Aankomende data: dinsdag 10 en 24 mei

DORPSRESTAURANT ALT-HOESELT (I.S.M. DE ZWAAN)
- Elke donderdag, telkens om 12.00 uur in lokaaltje Altenaar 

(Smisstraat 46)
- Aansluitend om 14.00 uur: ontspanningsnamiddag
- Organisatie en inschrijvingen: 50-plussers Alt-Hoeselt (Ludo 

Hex: 0477 35 17 45)
- Aankomende data: donderdag  5, 12 en 19 mei

Voor mensen met verplaatsingsproblemen kan het OCMW-
busje ingeschakeld worden.

OCMW-dienstencentrum
activiteiten in de kijker

VOOR INFO EN INSCHRIJVINGEN: OCMW HOESELT | 089 30 92 60
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Het Gemeentehuis is enkel open op afspraak tijdens de openingsuren.

Gemeentehuis Dorpsstraat 17
089 51 03 10 13.30-19.00 u. 9.00-12.00u.  13.00-17.00u. 9.00-12.00u. 9.00-12.00u. gesloten

De Dienst Vrije Tijd, de bibliotheek, de onthaalbalie van het OCMW en de technische dienst  
zijn vrij toegankelijk zonder afspraak tijdens de openingsuren.

Dienst Vrije Tijd Europalaan 2
089 30 92 10

  9.00-12.00u.      
en van                  

14.00-17.00u. 
9.00-12.00u.  14.00-17.00u. 9.00-12.00u.

  9.00-12.00u.      
en van                  

14.00-17.00u.
gesloten

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

Technische dienst Winterbeekstraat 3 
089 30 92 40

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.

8.00–12.00u. 
en van  

12.30–16.30u.
8.00–14.00u. gesloten

OCMW -  
onthaalbalie Europalaan 1 10.00-12.00u 10.00-12.00u 10.00-12.00u 10.00-12.00u 10.00-12.00u gesloten

OCMW - Soci-
ale en Juridische 
Dienst

Europalaan 1 Enkel op afspraak, 089 30 92 60

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

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

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

COLOFON
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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.

HUWELIJKEN
Datum Huwelijkspartners

12/03/2022 Karolien CLEUREN en Joël EYKENBOOM

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboren

7/03/2022 Croux Albert 20/09/1938

10/03/2022 Schoubben Hubert 29/08/1936

12/03/2022 Thijs Maria 20/07/1923

14/03/2022 Jacobs Helena 22/05/1936

18/03/2022 Jadoulle Julien 19/08/1959

19/03/2022 Schaevers Josephina 30/04/1938

20/03/2022 Vandecaetsbeek Joanna 4/01/1929

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING

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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Tussen hoop  
en tranen

Verteltheater met echte getuigenissen
Uniek evenement met:

Amerikaanse legervoertuigen en kampement
Militaire objecten

Achteraf muziek en vertier in bevrijdingssfeer, met DJ Guy

Vrijdag 13 mei en 20 mei 2022
Zaterdag 14 mei en 21 mei 2022

GC Ter Kommen Hoeselt

Gratis toegang tot de voertuigen  
op vrijdag vanaf 18.30 uur  

en op zaterdag vanaf 13 uur

Tickets € 10 voor het hele evenement 
Start buiten om 19.30 uur

Reserveren op www.terkommen.be

Wat betekende de Tweede Wereldoorlog voor Hoeselt?


