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VOORWOORD
Beste Hoeselaar,
Het is juni en dat betekent dat de zomer er weer aankomt.
Joepie! Tijd om weer volop te genieten van de zon en de
warmte in Hoeselt… of verder van huis. In dat laatste geval check je toch best even op voorhand de coronamaatregelen in het land van bestemming. Bij ons zijn de maatregelen dan wel zo goed als verdwenen maar dat is nog niet
overal het geval. Eenvoudig informatie inwinnen over de
geldende maatregelen per land kan op de website van de
FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/
nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen). Je
wilt natuurlijk niet stranden op de luchthaven omdat je geen
geldige PCR- of sneltest op zak hebt.
Als je reist met je kinderen, vergeet dan ook zeker niet hun
kids-ID tijdig aan te vragen! Voor reizen buiten de Europese Unie controleer je ook best tijdig de geldigheid van je
internationaal reispaspoort. Zowel voor de aanvraag van een
kids-ID als voor een nieuw paspoort kan je terecht op het
gemeentehuis.
Zij die niet op vakantie gaan en hun zomer gewoon in Hoeselt doorbrengen: niet getreurd! Ook in Hoeselt hebben we
een uitgebreid gamma aan activiteiten. Zo kan je een gezellige avond doorbrengen op Bar Pelouse in Alt-Hoeselt
of het centrum, genieten van een wandeling met hapjes en
drankjes op Teugëlë Prúvë of de longen uit je lijf lopen op de
Hoeselt Run.

Of breng eens een bezoekje aan
het Groenplein in Werm. Dit onlangs geopend stukje speel- en
leernatuur achter de school werd
mede ingericht door de leerlingen.
Zo hielpen ze onder andere bij het
planten van hagen en fruitbomen,
onkruid wieden, schors strooien en
naambordjes maken. Het gebiedje
bestaat uit een moestuin, speelveldje, klimparcours, natuurlijke
speeltuin en zittribune. Het plein is
publiek toegankelijk dus dat wil zeggen dat iedereen er welkom is, zolang je maar geen vernielingen aanbrengt of afval
op de grond gooit.
Naast de geplande zomeractiviteiten en het Groenplein
heeft Hoeselt natuurlijk nog veel meer te bieden. Maak bijvoorbeeld eens een fietstocht door ons glooiende landschap
van akkers en fruitbomen of wandel door onze prachtige natuur. Kortom: er is wat wils voor iedereen en er is zeker geen
noodzaak om te vluchten naar het verre buitenland! Bekijk
zeker onze zomerkalender in dit magazine voor meer informatie over alle zomeractiviteiten in onze gemeente.
Ik wens je verder nog een aangename en warme (maar uiteraard niet te warme) zomer toe! Geniet ervan en tot de
volgende!
Met zonnige groetjes
Jordi

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

Hulp nodig bij het invullen van je
belastingaangifte? Maak tijdig je afspraak!
De gemeente Hoeselt organiseert
hiervoor 2 zitdagen in het gemeentehuis:
× Donderdag 9 juni 2022
van 9.00 tot 12.00 en van 13.00
tot 15.00 uur
× Vrijdag 10 juni 2022
van 9.00 tot 12.00 uur

Medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën helpen je graag
bij het invullen van de aangifte in de
personenbelasting.

Opgelet: een afspraak maken is verplicht! Zonder afspraak kunnen we je
gezien de beperkte tijd niet helpen.
Maak je afspraak via het nummer
089 51 03 10.

Veilige oversteek aan de Bruggestraat
Onze technische dienst leverde weer
prachtig werk! De oevers van het wandelbrug je op het wandelpad aan de
Bruggestraat werden verstevigd. Vanaf

nu stroomt het water mooi doorheen
de buis. Zo kunnen wandelaars en
fietsers veilig en zonder natte voeten
oversteken.

Op vakantie naar het
buitenland? Vraag
tijdig de Kids-ID aan!
Vertrek je in de zomermaanden
naar het buitenland? Denk eraan
tijdig de Kids-ID te controleren.
Een Kids-ID is verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar. Is de KidsID vervallen of heb je er nog geen?
Maak dan een afspraak bij de dienst
burgerzaken via 089 51 03 10.
× Je kind(eren) moet(en) aanwezig zijn op de afspraak.
× Neem een recente pasfoto mee
(niet ouder dan zes maanden).
× Een Kids-ID kost 7 euro.

Het duurt 3 weken voor je aanvraag rond is. Maak dus zo snel
mogelijk je afspraak!

Op pensioen: Valentine Verjans
Valentine Verjans – voor ons Tinneke
– begeleidster bij de buitenschoolse
kinderopvang Dol-Fijn, gaat vanaf 1
mei 2022 met pensioen. Sinds 2012

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

maakte zij deel uit van ons enthousiast
team. Bedankt dat je bij ons was en we
wensen je het allerbeste, geniet ervan!

Heidi Berx
Schepen Sociale zaken
heidi.berx@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
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Outdoor Women Workouts

Heerlijk buiten sporten in groep voor vrouwen
Summer Shape met conditie en intervaltrainingen op muziek.
Bootcamp - Fatburning - Tabata

Wanneer? Iedere maandag en donderdag om 19.30 uur op de speelplaats
van de kleuterschool Beukenlaan.

Gratis proefles.
Meer info en inschrijven:
www.movehoeselt.com

Ga op avontuur tijdens de Teen Adventure Days
Woensdag 6 t.e.m. vrijdag 8 juli 2022
Beleef de speleo-experience in Adventure Valley Durbuy, ga snorkelen en boulderen in Be-mine Beringen
en geef alles tijdens een banaanrace bij Sporta Spot
Maasland in Maaseik! Tijd om je avontuurlijke kant
aan te spreken tijdens de Teen Adventure Days!
Ben je geboren tussen 2004 en 2009 en heb je
helemaal zin in drie dagen keitof en cool avontuurlijk
sporten? Schrijf je dan snel in!
Programma
× Adventure Valley in Durbuy
bike park, speleo-experience, tubing slide via
ferrata.
× Be-mine in Beringen
snorkelen, klimmen/boulderen.
× Sporta Spot Maasland in Maaseik
kajak, banaanracen, gellyball, boogschieten, sup
polo, zeepvoetbal, etc.
Busvervoer: elke dag zijn er twee busroutes met
volgende opstapmogelijkheden:
× Opstapplaats 1: in Kortessem, Tongeren en
Bilzen
× Opstapplaats 2: in Alken, Borgloon en SintTruiden

TEEN ADVENTURE DAYS
woensdag 6 juli 2022 tot en met vrijdag 8 juli 2022

drie dagen keitof en cool avontuurlijk sporten

Maasland Maaseik

bike park
speleo- experience
tubing slide
via ferrata

snorkelen
klimmen/boulderen

kayak, banaanracen,
gellyball, boogschieten,
sup polo, zeepvoetbal,
enz.

Prijs: deelnemen kost € 75, te betalen bij de
inschrijving.
Inschrijven is enkel mogelijk voor de drie dagen!
Inbegrepen zijn de verzekering, begeleiding op de
bus en op locatie en busvervoer.
Niet inbegrepen is het lunchpakket.
Inschrijven: www.hoeselt.be/nl/ontspannen/sport/
teen-adventure-days
Nog vragen? Meer info is te verkrijgen bij de sportdienst: 089 30 92 10 of vrijetijd@hoeselt.be.

Sportregio Haspengouw

#SPORTERSBELEVENMEER

Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Het Hernse Sinterklaascomité deelt zijn laatste
cadeau uit
Het begon allemaal met een vriendschappelijk gesprek in
1977 tussen Julien Lemmens, Herman Reweghs en nog enkele Hernse dorpsgenoten. Ze kwamen op het idee om een
Sinterklaasdag te organiseren voor de Hernse kinderen. Zo
gezegd, zo gedaan: het Sinterklaascomité van Hern was geboren! Jarenlang keek het dorp uit naar 6 december. Na 45
jaar neemt het Sinterklaascomité van Hern afscheid.

In ware James Bond-stijl werden ze zelfs enkele keren per
helikopter ingevlogen! Terwijl de kinderen van hun speelgoed
en kameraadjes genoten, konden de mama’s en papa’s gezellig keuvelen en bij een frisse pint het laatste nieuws uit het
dorp bespreken.
Na meer dan 40 jaar is er spijtig genoeg een einde gekomen
aan de Sinterklaasdag. De sluiting van de Hernse feestzaal
in combinatie met een paar coronajaren brak de jaarlijkse
traditie. Er werden wel alternatieven opgezet, zoals het Sintontbijt in brasserie De Tommen en de Sinterklaasdagen in
Alt-Hoeselt of in de Sint-Hubertuskerk. Maar het comité en
de initiatieven van weleer terug opstarten is uiteindelijk niet
meer gelukt.
Daarom heeft het laatste actieve Sinterklaascomité besloten
om de bestaande spaarrekening op te zeggen en het resterende bedrag te gebruiken voor het goede doel. Bij de officiële opening van de nieuwe Hernse zaal ‘De Herner’ zal er een
springkasteel of iets dergelijks gehuurd worden. Het restbedrag wordt overgeschreven aan de Mediclowns, zodat zij het
geld verder in het teken van de kinderen kunnen gebruiken.

Het begon allemaal met een vriendschappelijk gesprek in
1977 tussen Julien Lemmens, Herman Reweghs en nog enkele Hernse dorpsgenoten. Ze kwamen op het idee om een
Sinterklaasdag te organiseren voor de Hernse kinderen. Zo
gezegd, zo gedaan: het Sinterklaascomité van Hern was geboren! Jarenlang keek het dorp uit naar 6 december. Na 45
jaar neemt het Sinterklaascomité van Hern afscheid.
De Sinterklaasdag was een ware hoogdag in Hern. Het comité kocht leuke geschenkjes voor de kinderen, waarvoor de
inkomsten uit kienavonden en eetdagen werden gebruikt.
Tijdens een feestelijke Sinterklaasdag in de zaal van SintHuibrechts-Hern overhandigden Sint en Piet de cadeautjes.

Hierbij een groot dankwoord aan iedereen die actief meegewerkt heeft of het Sinterklaascomité op een andere manier gesteund heeft. Met speciale dank aan Elsa Lemmens,
die door de jaren heen het voortouw heeft genomen.
Leve de Sint!

De jeugdkapel- bouw en geschiedenis:
van kaarsjesprocessie tot publicatie
Op vrijdag 26 augustus 2022 om 19.00 uur
vindt de jaarlijkse kaarsjesprocessie (kaarsjes: € 0,50) plaats aan de jeugdkapel, hoek
Kiezelstraat - Holle weg.
De godsdienstige omkadering en opluistering zal ook dit jaar worden verzekerd. Het
programma wordt gemaakt en zal, van zodra
gekend, worden gepubliceerd op de Facebookpagina van de gezinsbond Hoeselt en

gedeeld met verschillende groepen.
Met enige trots houden wij voor de start van
de processie (vanaf 18.30 uur) een eerste verkoop van de publicatie ‘De jeugdkapel - bouw
en geschiedenis’. Deze publicatie kwam tot
stand door de samenwerking tussen de Gezinsbond van Hoeselt en de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep en zal worden
verkocht voor de democratische prijs van € 5.

De Jeugdkapel
Bouw en geschiedenis

Hoeseltse
Geschiedkundige
Studiegroep
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MusicalStage ‘Stars’ (7-15 jaar)

Maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 augustus 2022
Tijdens de zomervakantie staat Planktom klaar met een
nieuwe MusicalStage van de bovenste plank voor kinderen
van 7 tot 15 jaar. Muziek, zang, gesproken dialogen, dans en
betoverende kostuums vormen weer één mooi geheel op het
grote podium. Daar geef jij op de laatste dag van de stage een
spetterende show die je familie en vrienden zal verbazen…

Het musicalfeest kan dus beginnen, musicalsterren!
Schrijf je snel in op www.musicalstage.be, want het aantal
plaatsen is beperkt!
Locatie:
Uren:
Toonmoment:
Inbegrepen:
Kostprijs:
Info en inschrijvingen:

GC Ter Kommen, Europalaan 2
10.00 – 16.00 u. (laatste dag tot
18.00 u.)
Laatste dag om 17.30 u. (duur:
ongeveer een half uur)
Lessen, toonmoment, verzekering,
drankjes
€ 175. Bij meerdere inschrijvingen
per gezin ontvang je een korting van
€ 25 per bijkomend kind
www.musicalstage.be

Organisatie: Planktom vzw i.s.m. GC Ter Kommen

’t Fabriek focust
op de zomer met
Terrasse
les Jeunes
Eke woensdag in juli en augustus
wordt ’t Fabriekplein (achter GC
Ter Kommen) weer omgetoverd
tot een groot terras waar je in een
leuke setting kan genieten van de
hipste frisdranken, koele biertjes
en superlekkere cocktails. Dit allemaal overgoten met een zomerse
beat maakt dat Terrasse les Jeunes
the-place-to-be is voor een leuke
zomeravond.
En wat de inkleding betreft hopen we deze zomer uit te pakken
met een serieuze verrassing. Maar
dat houden we nog even voor ons.
Wait and see.
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Speelplein Hoeselt bereidt zich voor op
een geweldige zomer
Nog een dikke maand en we beginnen weer aan de leukste periode van
het jaar: de speelpleinzomer. Achter de
schermen zijn we al een tijdje bezig met
de voorbereidingen. Zo wordt er elk jaar
nieuw spelmateriaal gekocht, werven
we nieuwe animatoren aan en sturen we
onze werking bij waar nodig.
Door de corona-maatregelen van de
voorbije twee jaar hebben we onze werking redelijk moeten aanpassen. Maar
achteraf gezien bleken een aantal van die
maatregelen onze werking te versterken
en was dat een geluk bij een ongeluk.
De belangrijkste aanpassingen voor dit
jaar zijn:
- Er zijn geen bubbels meer maar 2
groepen: de Rakkies en de Vik’s.
- Elke groep heeft zijn eigen ingang

- Er moet niet meer per week ingeschreven worden maar de ouders
moeten de info van de kinderen wel
doorgeven voor het begin van de
zomer. Dit gebeurt via een website.
De betaling via factuur na de speelpleinzomer blijft behouden.
Meer uitleg en alle andere praktische
info vinden jullie binnenkort in ons
splinternieuwe speelpleinmagazine. Dit
wordt half juni verdeeld in alle Hoeseltse
kleuter- en lagere scholen. Kinderen die
niet in Hoeselt naar school gaan kunnen
een magazine aanvragen bij de jeugddienst. Alle info verschijnt binnenkort
ook op www.jeugdinhoeselt.be
We kijken al uit naar een leuke, droge en
niet te warme zomer.

Groenplein WERM...
leef, leer en geniet

Onlangs werd Groenplein Werm geopend: een uniek stukje speel- en leernatuur.
Kinderen en jongeren kunnen vanaf nu weer ongerept spelen in de vrije natuur.
Bij de opening waren heel wat mensen opgedaagd met burgemeester en schepenen.
Gedeputeerde Bert Lambrechts tekende present en schepenen Vertessen en Berx vertelden waarom de gemeente graag participeerde. Directeur Gregoor was uiteraard
trots op zijn team om dit samen te kunnen hebben verwezenlijken en gaf een korte
historiek mee.

de gemeente mee te participeren. Zij
zagen hier een uniek kans om natuur
dicht bij de mensen te brengen. Voorwaarde was wel dat het gebied na de
uren ook toegankelijk kan blijven.

Dankzij de unieke participatie van
school, gemeente en provincie kunnen
de kinderen in Werm weer spelen en
leren als weleer.

In een brainstorm mochten de leerlingen van het Opwermerke aangeven hoe zij graag in de natuur zouden
kunnen spelen en leren. Na goedkeuring van dossier en subsidies werd een
heus plan uitgetekend voor dit gebied
van ongeveer 17 are groot. “Van meet
af aan mochten onze kinderen meewerken en helpen bij de realisatie van
het groendomein: hagen, fruitbomen
en kleinfruit planten, schors strooien,
onkruid wieden, werken in de moes-

Foto’s: © Nathalie Houben

Een vijftal jaar geleden bij de vernieuwing van het Werm Huis moest het
voetbalveld verdwijnen. Er diende zich
een uniek kans aan voor basisschool
het Opwermerke om een lapje grond
te adopteren. Initiatiefnemer meester
Guido Wijnen klopte aan bij de provincie Limburg en de gemeente Hoeselt en kreeg vanaf het begin hun fiat
om dit uit te bouwen. In het kader
van vergroening van schoolomgeving
kwamen er wel wat financiële middelen ter beschikking. De kerkraad en
vzw het Werm Huis deden zelfs een
grondruil om dit gebied te verzekeren
naar de toekomst toe. Schepen Bert
Vertessen, Heidi Berx en Linda Verjans
werden bereid gevonden om namens

tuin, naambordjes maken…”, vertelt
meester Guido. “Het gebiedje heeft
een moestuin waarvan de school een
deel bewerkt samen met de kinderen
maar ook (groot)ouders kunnen hier
een lapje grond bewerken. Sporten
en spelen kan op het speelveldje, het
klimparcours, de natuurlijke speeltuin
(mede mogelijk gemaakt door het
OCMW), de zittribune….. Leerkansen
zijn er in de bloemen- en fruitweide, de
hooiweide, de moestuin. Voor het onderhoud en beheer zijn we blij te worden ondersteund door de gemeente,
leerkrachten en ouders. We hopen uiteraard wel te kunnen rekenen op het
respect van iedere gebruiker van het
gebied en vragen om geen afval achter
te laten en niets te vernielen.”
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in Hoeselt

ACTIVITEITENKALENDER ZOMER 2022
JUNI
Donderdagen 2, 16, 23 en 30 juni
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 3 juni
AVONDMARKT EN
PINKSTERKERMIS
17.00 u. L. Lambrechtsstraat en 		
Dorpsstraat
Dienst Vrije Tijd 089 30 92 10

Vrijdag 3 juni
KUNSTKIJKERS – HOESELTSE
KUNSTENAARS STELLEN HUN
WERKEN TENTOON
18.00 u. Zaal Petra, L. 			
Lambrechtsstraat 7
www.visitbilzen.be/kunstkijkers

Zaterdag 4 juni
GARAGEVERKOOP WERM
07.00 u. Alle straten in Werm

Jos Crommen jos.crommen@telenet.be

Zaterdag 4 juni
PINKSTERKERMIS
18.00 u. Dorpsstraat

Dienst Vrije Tijd 089 30 92 10

Zondag 5 en maandag 6 juni
PINKSTERKERMIS
14.00 u. Dorpsstraat
Dienst Vrije Tijd 089 30 92 10

Zondag 5 juni
KUNSTKIJKERS – HOESELTSE
KUNSTENAARS STELLEN HUN
WERKEN TENTOON
14.00 u. Zaal Petra, L.
Lambrechtsstraat 7
www.visitbilzen.be/kunstkijkers

8

Zondag 12 juni
ROMMELMARKT CV8-TEAM
08.00 u. O.L.Vrouwplein
CV8-Team 0498 56 96 62

Dinsdag 14 en 28 juni
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Woensdag 15 juni
NATUURKLUSSEN
WINTERBEEKVALLEI
18.30 u. Natuurpunt Hoeselt,
Hombroekstraat 25
Ellen Stoffelen 089 49 29 36
of winterbeek@natuurpunt.be

Zaterdag 18 juni
VOORLEESHALFUURTJE BIB
10.30 u. Bibliotheek Hoeselt
bibliotheek@hoeselt.be

JULI
Zondag 3 juli
3DE WALK FOR
SCLERODERMA –
WANDEL- EN FIETSTOCHT
07.00 u. ‘t Schalkske,
Schalkhovenstraat 17
Anja Römling, Hertstraat 27

Zaterdag 9 juli
ROMMELMARKT
BORMANSHOF
10.00 u. Rode Kruislaan en
Beukenlaan
Bormanshof 089 51 98 98

AUGUSTUS
Dinsdagen 2 en 23 augustus
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

Zaterdag 6 augustus
WANDELING: KOM TOT RUST
IN DE NATUUR
10.00 u. Equivalent, Hombroekstraat
25
Ellen Stoffelen 089 49 29 36

Maandag 8 tot vrijdag 12 augustus
MUSICALSTAGE VOOR
KINDEREN
09.00 u. GC Ter Kommen
musicalstage@planktom.be
of www.terkommen.be

Vrijdag 19 augustus
VOORLEESUURTJE BIB ‘OP
STAP NAAR HET EERSTE
LEERJAAR’
17.00 u. Bibliotheek Hoeselt
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Zaterdag 20 augustus
VOORLEESUURTJE BIB ‘DE
EERSTE SCHOOLDAG VAN
MILAN’
10.00 u. Bibliotheek Bilzen
info@opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Maandag 22 augustus
BLOEDINZAMELING RODE
KRUIS
18.00 u. GC Ter Kommen

CHECK OOK ONZE
ZOMERACTIVITEITEN!

Za 18 | 18.00 u. | Onderstraat 22 | Werm

Tractorzegening
Werm 22 | Werm
Za
18 | 18.00 u. | Onderstraat

Juni
Juni

Tractorzegening
Werm
Za 25 | De locatie blijft
nog even een mysterie

Facebook: Tractorzegening Werm

Pop
Rocks
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www.popontherocks.be
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Hoeselt Run
Hoeselt Run
Zo 26 | 10.30 u. | Ter Kommen

www.hoeseltrun.be
www.hoeseltrun.be
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Speelplei
werking
Spe13e.0l0p- 1l7e.00in
u. | ‘t Fabri
n
werekking
13.00

Vr 1 om 18.00u | Za 2 om 14.00 u. | Hoeselt-centrum

Bar Pelouse
Bar Pelouse

www.jeug
dinh
- 17.0 oeselt.be

0 u. | ‘t Fa

briek
www.jeug
dinhoeselt.
be

Vr 1 om 18.00u | Za 2 om 14.00 u. | Hoeselt-centrum

www.terkommen.be
www.terkommen.be

Zo 3 | 12.30 u. | PC Altenaar | Smisstraat Alt-Hoeselt

Openlucht
Zo
3 | 12.30 u.volleybaltornooi
| PC Altenaar | Smisstraat Alt-Hoeselt

Facebook: Avc Alt-Hoeselt

Openlucht
volleybaltornooi
7-8-9 | Kiezelstraat

DemeRRock
DemeRRock
Demervalleitreffen
Demervalleitreffen
7-8-9 | Kiezelstraat

Juli
Juli

Facebook: Avc Alt-Hoeselt

8-9-10 | Kiezelstraat

met welkomstparty met happy hour

www.mchoeselt.be

met welkomstparty met happy hour

www.mchoeselt.be

8-9-10 | Kiezelstraat

www.mchoeselt.be
www.mchoeselt.be

Za 9 – Zo 10 | 13.00 – 18.00 u. | Sint-Brixiuskerk | Schalkhoven

Overzichtsexpo
Lambrechts |n.a.v.
90-jarig overlijden
Za
9 – Zo 10 | 13.00Lambrecht
– 18.00 u. | Sint-Brixiuskerk
Schalkhoven
Overzichtsexpo
Lambrecht Lambrechts
Zo 10 | 20.00 u. | Sint-Brixiuskerk
| Schalkhoven n.a.v. 90-jarig overlijden
Omdat
ik Vlaming
ben | 11-juliconcert
Zo
10 | 20.00
u. | Sint-Brixiuskerk
| Schalkhoven

www.hoeseltvrugger.be
www.hoeseltvrugger.be
www.hoeseltvrugger.be

Omdat ik Vlaming ben | 11-juliconcert

www.hoeseltvrugger.be

Zo 14 & ma 15 | vanaf 10.30 u. | Kluis van Vrijhern

Kluisdagen
10.30 u.: Openlucht eucharistieviering | 11.30 u.: Familieterras
Kluisdagen
Zo 14 & ma 15 | vanaf 10.30 u. | Kluis van Vrijhern

10.30
u.: Openlucht
eucharistieviering | 11.30 u.: Familieterras
Zo
21 | 20.30
u. | Unieke locatie

s
Augussttu
Augu us

3730-sessies
3730-sessies
| Stories &/ Soundtracks
by Seppe Roosen
Vr 26 | 19.00 u. | Vertrek Kiezelstraat
Holle weg
Zo 21 | 20.30 u. | Unieke locatie
| Stories & Soundtracks by Seppe Roosen

Kaarsjesprocessie
Vr
26 | 19.00 u. | VertrekJeugdkapel
Kiezelstraat / Holle weg

Kaarsjesprocessie
Jeugdkapel
Vr 26 om 18.00 u. | za 27
om 14.00 u. | Belevingsboomgaard Alt-Hoeselt

Bar Pelouse
Bar Pelouse

Vr 26 om 18.00 u. | za 27 om 14.00 u. | Belevingsboomgaard Alt-Hoeselt

Facebook: De Kluis van Vrijhern
Facebook: De Kluis van Vrijhern

www.terkommen.be
www.terkommen.be
Facebook: Gezinsbond Hoeselt
Facebook: Gezinsbond Hoeselt

www.terkommen.be
www.terkommen.be

Zo 4 | vanaf 9.00 u. | Droogbroekstraat

Droogbroekfeesten
Droogbroekfeesten
met rommelmarkt en gezellig terras met live muziek
Vr 9 | 19.30 u. | Ter Kommen
Vr
9 | 19.30
u. | Ter Kommen
NIEUW
1ste
estafetteloop
NIEUW
1ste
estafetteloop
Za 17 | 18.00
u. | Vertrek Ter Kommen
Zo 4 | vanaf 9.00 u. | Droogbroekstraat
met rommelmarkt en gezellig terras met live muziek

ber
Septem
September

Facebook: ADD Kortessem-Hoeselt
Facebook: ADD Kortessem-Hoeselt

Teugëlë Prúvë
Teugëlë Prúvë

Za 17 | 18.00 u. | Vertrek Ter Kommen

www.hoeselt.be
www.hoeselt.be
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Babbelbanken
als sociale hotspots
“We vertellen niet enkel fla-ëkal”
Robert Meisters (78) en Jef Bielen (82) gaan bijna dagelijks naar het kerkhof in het
centrum van Hoeselt. Daar staan ze even stil en ingetogen bij het graf van hun echtgenotes. Ze slaan een praatje op of aan één van de drie Babbelbanken die de gemeente
er heeft geplaatst. “We kenden mekaar niet, we hebben elkaar toevallig ontmoet op
het kerkhof. Sindsdien zijn we beste vrienden geworden”, verklapt Robert Meisters.
Hun babbels zijn aanstekelijk voor andere bezoekers aan de begraafplaats. Zo’n tien
anderen, die eveneens behoefte hebben aan een onderonsje, houden hen meermaals
in de week gezelschap.
Grote nood
Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen lanceerde de Babbelbankroute voor fietsers en ligt mede aan de
basis van de Babbelbanken. Uit een studie van het centrum blijkt dat ze helpen
tegen eenzaamheid en ze bieden troost
aan de overleden familieleden van de
bankzitters. Bilzen, Riemst, Tongeren,
Voeren en Hoeselt engageerden zich
om een aantal banken te plaatsen op
kerkhoven en op andere plekken waar
mensen samenkomen. “We zijn op de
kar van het medisch centrum gesprongen”, getuigt Heidi Berx, schepen van
sociale zaken in Hoeselt. “De nood aan
een babbel is groot, voor jong en oud.
Op dit moment hebben we over de
twintig banken geplaatst: op elk kerk10

hof, aan een appartementsblok, een
petanquebaan en nabij het OCMW.”
Gelukzalig
De banken in Hoeselt-Centrum worden druk bezocht. Het zijn hot spots
voor sociale contacten. Kennelijk niet
zonder resultaat. Robert en Jef zijn
er het sprekend bewijs van. “Het doet
deugd aan ons hart, en we komen méér
onder de mensen”, zeggen de boezemvrienden. “Thuis zitten we maar alleen.
We kijken wel naar de foto’s van onze
echtgenotes en we praten in ons binnenste tegen hen. Ook al krijgen we de
(klein)kinderen geregeld over de vloer,
we voelen ons toch eenzaam.” De babbels zijn heilzaam, zo blijkt. “Ik voel me
er beter door”, bekent Robert. “Het

stemt me gelukkig met anderen te keuvelen. We praten over koetjes en kalfjes. Het nieuws van de dag gaat over de
tongen.”
Steun en troost
Niet enkel ernstige onderwerpen komen ter sprake. “Veel fla-ëkal vertellen
we”, stelt Jef. “Flauwe praatjes! Je weet
wel, ze gaan over niks. Maar we vinden
het plezant. We lachen veel, we tappen
moppen. Thuis kijken we tegen de muren op en tikt de klok traag. Hier vliegt
de tijd om. We maken het gezellig. Ook
delen we het verdriet van het heengaan
van onze dierbare echtgenotes. We
troosten elkaar, we hebben veel steun
aan elkaar. We leren andere mensen
kennen. Ze komen even langs.”

Niet te missen
Een van hen is Winand Barzeele, een
nog kwieke man van 96. “Op z’n scooter stopt hij aan de banken”, getuigt
Robert. “Hij brengt koffiekoeken mee.
Dan is er nog Johnny die niet zonder
een babbel kan. Hij was zes weken buiten strijd. Hij verbleef in het ziekenhuis.
Elke dag belde hij me op. En ik gaf de
gsm door aan de anderen bij de Babbelbanken. Zo was hij toch bij ons. Dat
hij even met ons kon praten, beurde
hem op. Hij kon z’n zorgen vergeten.”
Jef en Robert zaten nog niet lang op
een Babbelbank of ze kregen het gezelschap van Willy Baillieux (66). 44 jaar
geleden verliet hij zijn geboortedorp
Vliermaal en trok met zijn vrouw naar
Hoeselt. Eind 2019 stierf zijn echtgenote. “Sindsdien kom ik twee keer in de
week naar het kerkhof, en ik ga dan naar
de Babbelbanken”, laat hij weten. “Gewoon om eens te kunnen kallen. Het
lucht op, en hier kom ik tot rust.”
Xavier Lenaers
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De zomer komt eraan: spring zuinig om met water!
De voorbije weken heeft het niet of nauwelijks geregend. De
natuur snakt naar een flinke regenbui. Tegelijkertijd hopen we
met z’n allen op een zonnige zomer, waarbij water de nodige
verfrissing brengt. Met deze tips slaag je erin om in droge periodes (nog) zuiniger om te springen met drinkwater.
1. Een frisse douche is bij warm weer doeltreffender dan een
bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter
drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan
douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

Meer tips om water te besparen kan je lezen op https://www.
dewatergroep.be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen
Zoek je info over hoe je zelf regenwater kan opvangen om te
hergebruiken? Dat vind je via https://www.vmm.be/water/bouwen/regenwater/hergebruik

2. Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
3. Gebruik regenwater om je bloemen en planten water te
geven en doe dat bij voorkeur met de gieter in plaats van de
tuinslang. Zo heb je een beter zicht op de verbruikte hoeveelheid water.
4. Besproei je gazon niet. Het gras zal zich na een periode van
droogte spontaan herstellen.
5. Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is en liefst met
regenwater. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke
dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder
gevoelig worden voor de droogte. Planten in potten hebben
wel vaker water nodig in droge periodes.
6. De grond in je tuin opharken en hakken is even goed als
tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat
houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het
onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen.

Terugkoppelmoment masterplan Mottepark op 15 juni
Op 24 maart hielden we een brainstorm
met inwoners van Hoeselt over hoe het
Mottepark eruit zou kunnen zien, en
online werden nog meer ideeën van inwoners verzameld. Verschillende adviesraden hebben ook hun inbreng gegeven.

Daaruit blijkt dat de Hoeselaar de aanwezigheid van natuur en water in het centrum enorm belangrijk vindt. Het eindrapport van de ontwerpers komt eraan
tegen het bouwverlof van 2022. Maar
ondertussen kan je ook je zeg je doen over

het voorlopige masterplan.
Op 15 juni om 20.00 uur heten we je
opnieuw welkom in de grote zaal van Ter
Kommen voor een terugkoppelmoment.
Het voorlopige plan wordt voorgesteld,
maar bijsturingen zijn zeker nog mogelijk.
Ben je benieuwd op welke manier je van
meer groen en rust zal kunnen genieten
in de toekomst? Wil je zeker zijn dat jouw
stem nog gehoord wordt? Wees er dan
zeker bij!
Inschrijven voor het terugkoppelmoment op 15 juni 2022 om 20.00 uur in
Ter Kommen kan via mail: omgeving@
hoeselt.be. We voorzien een drankje voor
alle aanwezigen en een warme ontvangst
door onze gastheer Rick de Leeuw. Wees
welkom!
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Maak je huis klimaatbestendig met de Huisdokter
en met onze nieuwe klimaatsubsidies

© Groene Gevels vzw

© Seppe Kuppens

De doelstelling van het klimaatactieplan 2030 van de gemeente Hoeselt
is om de CO2-uitstoot sterk te verminderen en om de gemeente weerbaar te maken voor de veranderingen
in het klimaat. Daarom organiseert de
gemeente twee nieuwe subsidies, mogelijk gemaakt door het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse
Regering. De subsidies sluiten mooi
aan bij de acties van De Huisdokter en
Provincie Limburg.

laat groeien. Ze zorgen voor koelte in
de omgeving tijdens hete zomers, beschermen de woning tegen hitte en
koude én geven ruimte aan vogels en
insecten, zoals vlinders en bijen. Het
kunnen losstaande planten zijn die in
een opening in het voetpad groeien,
of klimplanten die ondersteund door
een klimhulp omhoogklimmen. De gemeente Hoeselt geeft een premie van
50% van het totale bedrag met een
maximum van 150 euro.

hebt. Met een batterij kan je het teveel
aan stroom afkomstig van zonnepanelen opslaan om het nadien te gebruiken. Op die manier zal er meer gebruik
gemaakt worden van hernieuwbare
energie. Bij de Vlaamse regering kan je
een premie aanvragen, maar de investering in een thuisbatterij blijft hoog.
De gemeente Hoeselt geeft daarom
een premie van 500 euro voor de
aankoop en installatie van een thuisbatterij.

Door de subsidie voor geveltuintjes zal
je meer groen in de straten zien verschijnen en met de subsidie voor een
thuisbatterij dragen we bij aan het gebruik van hernieuwbare energie. Wil je
weten of je in aanmerking komt? Het
reglement en hoe je je aanvraag kan
indienen vind je via https://www.hoeselt.be/wonen/omgeving/milieusubsidies

Eerst ideeën opdoen? Provincie Limburg lanceert een campagne over
groendaken en groene gevels. Ontdek
de mogelijkheden en tips op www.limburgsegroenedakenengevels.be

Wil je graag advies op maat over groene gevels of hernieuwbare energie?
De Huisdokter helpt je verder. De gemeente Hoeselt geeft een korting. Kijk
op https://www.de-huisdokter.be/

Subsidie thuisbatterij
Als je zonnepanelen op je dak hebt
liggen, wek je op zonnige dagen veel
energie op, terwijl je op andere momenten vaak juist je energie nodig

Wil je ook ineens je tuin klimaatbestendig inrichten? Boek een klimaattuincoach met korting van de gemeente via https://www.hoeselt.be/nl/
klimaattuin

Subsidie geveltuintjes
Geveltuintjes zijn planten die je tegen een gevel of een vrijstaande muur

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou
graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu
gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail
of telefoon.
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken
een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige
aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een
brand.

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een
gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Om een
bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte
bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie.
Registreer je vandaag nog op www.be-alert.be!
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Mantelzorgers, kom samen even op adem op 22 juni!
centraal staan. Laat de zorg even los en
kom op adem.
Locatie
Alle mantelzorgers - jong en iets ouder- zijn welkom op het event ‘Kom op
adem’.

In aanloop naar de Dag van de Mantelzorg, organiseert Steunpunt Mantelzorg op woensdag 22 juni 2022 een
gratis evenement voor mantelzorgers.
Een leuke, ontspannende dag waar
genieten, ontmoeten en informeren

Het event zal doorgaan in Gent (Tramstraat 61, 9051 Zwijnaarde). Er is gratis
parking voorzien voor mensen die met
de auto komen.
Programma
Start ‘Talks’: 11.00 – 12.30 uur
• Met o.a. Manu Keirse, onderzoekster Deborah Lambotte (HoGent) en
Steunpunt Mantelzorg.

Lunch: 12.30 – 13.30 uur
Workshops: 13.30 – 15.00 uur
• Met o.a. yoga, creatief schrijven,
praatgroepen, neuzen in klei, etc.
Verwenpauze: 15.00 – 15.30 uur
Theatervoorstelling: ‘Inspinazie’
• Take care: zelfzorg voor en warme
zorg door mantelzorgers
Inschrijven op voorhand is verplicht
en kan via
https://steunpuntmantelzorg.
be/2022/05/10/dag-van-de-mantelzorg-2022/.
Via de link vind je ook meer info over
het event en kan je de inhoud van het
programma vinden.

OCMW dienstencentrum – zomeractiviteiten
Leerlingen IKSO en bewoners
WZC Ter Hulst op bezoek in het
dienstencentrum

× Vrijdag 3 juni om 14.00 u. | Monetzaal, OCMW Hoeselt, Europalaan 1
Op vrijdag 3 juni begeleiden 24 leerlingen van het IKSO in Hoeselt een
10-tal bewoners van WZC Ter Hulst
richting dienstencentrum voor een
uitwisselingbezoekje.

Workshop ‘Geluk zit in een klein
driehoekje’

× Woensdag 8 juni om 19.00 u. | Ensorzaal, OCMW Hoeselt, Europalaan 1
Zeker in deze jaren van corona is onze
geestelijke gezondheid van groot belang.
Meer en meer mensen hebben te
kampen met een depressie, sociale
vereenzaming of voelen zich mentaal
kwetsbaar. De workshop is bedoeld
voor volwassenen en senioren.
Snel inschrijven is de boodschap aangezien er maximum 20 deelnemers
per workshop toegelaten zijn. Deelname is gratis.
Inschrijven via preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be

Meer info: OCMW Hoeselt | 089 30
92 60
Deze lezing is een organisatie van de
Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg
en wordt gepromoot door de besturen
van Tongeren, Riemst, Hoeselt, Bilzen
en Voeren.
Een spreker van LOGO Limburg is te
gast in onze gemeente.

Rolstoelwandelingen i.s.m. WZC
Bormanshof

× Juli en augustus 2022
WZC Bormanshof organiseert i.s.m.
het OCMW dienstencentrum rolstoelwandelingen
voor haar
bewoners. Elk jaar doen we een warme
oproep voor enthousiaste begeleiders!
De wandelingen gaan door op:
Donderdag 7, 14 en 28 juli 2022
Donderdag 4, 11, 18 en 25 augustus
2022

Telkens van 10.00 tot 11.00 uur
Samenkomst om 9.50 uur aan WZC
Bormanshof, Rode Kruislaan 9
Interesse? Contacteer het dienstencentrum | 089 30 92 60 of WZC
Bormanshof | 089 51 98 98.

Zomerregeling dorpsrestaurants

× Hoeselt-centrum (i.s.m Resto Kielenberg)
Dinsdag 14 en 28 juni | Dinsdag 2
en 23 augustus
(in juli is er geen dorpsrestaurant)
Telkens om 12.00 uur in GC Ter Kommen
Organisatie en inschrijvingen/ OCMW
Hoeselt | 089 30 92 60
× Dorpsrestaurant Alt-Hoeselt (i.s.m.
De Zwaan)
Donderdag 2, 9, 23 en 30 juni
(in juli en augustus is er geen dorpsrestaurant)
Telkens om 12.00 uur in lokaaltje Altenaar.
Aansluitend om 14.00 uur ontspanningsnamiddag.
Organisatie
en
inschrijvingen:
50-plussers Alt-Hoeselt (Ludo Hex |
0477 35 17 45)

Het OCMW dienstencentrum is gesloten van maandag 4 juli 2022 tot en met zondag 24 juli 2022
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BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
HUWELIJKEN

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

Geboren

6/04/2022

Eymael Agnes

14/05/1926

12/04/2022

Janssen Elisa

14/07/1940

Datum

Huwelijkspartners

15/04/2022

Vanspauwen Jozefina

18/06/1936

01.04.2022

Heleen Bollen en Tim Ubags

16/04/2022

Lemmens Gerardus

29/10/1925

22.04.2022

Elke Groven en Bram Houben

22/04/2022

Verjans Jeanne

16/06/1936

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: 4.865 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

13.00-19.00 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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