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Beste Groot Hoeselaren

Samen met onze kinderen konden we genieten van een 
prachtige zomer.
Onze scholieren zijn opnieuw opgeladen om samen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes terug naar school te gaan en ik 
wens hun dan ook het komende schooljaar alle succes toe.

Dankzij ons vaccin leven we momenteel onder en tussen de 
Covidbesmettingen die mild te noemen zijn, alhoewel toch 
nog enkele inwoners ernstig ziek waren van dit virus bij een 

besmetting.
In de komende herfstperiode zal dit virus meer 
besmettingen veroorzaken door een nieuwe 
variant die op komst is. De drie burgemees-
ters beslisten dan ook ons gezamenlijk vac-

cinatiecentrum in Bilzen opnieuw te opti-
maliseren om op volle kracht eerst de 

65-plussers, kwetsbare groepen en 
zorgverleners, en daarna iedereen 

vanaf 18 jaar vrijwillig te kunnen 
vaccineren vanaf 12 september.

Mijn uitzonderlijke dank aan 
al de vrijwilligers waarop we 
weer beroep moeten gaan 
doen, dank u.

Het is heel duidelijk dat dit virus 
verder blijft muteren en we allemaal 
terug voorzichtiger moeten zijn de 
komende maanden.
Mijn enorm respect voor alle zorg-
verleners in de breedte die nog 
steeds na meer dan twee jaar hun 

mondmasker dienen op te zetten tij-
dens de verzorging van hun patiënten.

De fusie met onze zusterstad Bilzen 
komt steeds dichterbij!
Zeker nu de inflatie ons leven maar 
liefst 10% duurder gemaakt heeft; dat 
geldt ook voor uw gemeente. De laat-

ste twee jaar zijn er zoveel drastische 
maatschappelijke veranderingen 
op ons afgekomen, die niemand 
kon voorspellen. Als gemeente 

moeten we vandaag steeds 
meer taken overnemen van 

Vlaanderen waarvoor we 
geen geschikte ambte-

naren vinden en ook geen bijkomende financiële middelen 
krijgen. Zoals in de privésector vinden de gemeenten onvol-
doende medewerkers om de dienstverlening te blijven ver-
zekeren. En hierop moeten we een antwoord geven door de 
nodige maatregelen te nemen als gemeentelijke overheid 
om onze inwoners te beschermen. Vele gemeenten willen 
dan ook hun belastingen verhogen wat niet in ons woor-
denboek staat want onze inwoners betalen vandaag reeds 
genoeg! Wie als bestuurder de huidige indrukwekkende ver-
anderingen niet ziet en alleen aan zichzelf denkt, zal fouten 
maken ten nadele van zijn bevolking.

De fusie is de enige oplossing om hierop een antwoord te 
geven en dit aan te pakken ten voordele van alle inwoners 
van de fusiestad! Uit de studie die reeds meer dan een jaar 
loopt, blijkt heel duidelijk dat zowel de Hoeselaren als de 
Bilzenaren voordelen zullen hebben bij zo een fusie.
We doen er dan ook alles aan, samen met de voltallige ge-
meenteraad, om ervoor te zorgen dat we tegen 1 januari 
2025 een vooruitstrevende stad hebben met een vernieu-
wende visie en blijvende welvaart voor iedere generatie. 
Hierbij staat het behoud van onze eigenheid van iedere ge-
meente van Bilzen en Hoeselt op de eerste plaats!
Om dit te benadrukken en te verzekeren zullen we in het 
voorjaar van 2023 op verschillende momenten met onze 
inwoners in gesprek gaan. Dat zal gebeuren op meerdere 
manieren, zodat we ieders stem, mening, verwachtingen, … 
over de fusie kunnen horen. Alle inwoners moeten de nieu-
we krijtlijnen van onze nieuwe stad van 42.000 inwoners 
mee kunnen uitzetten zodat we meer slagkracht hebben ten 
voordele van een blijvende goede toekomst.
We moeten beseffen dat we nu nog zelf kunnen beslissen 
met wie we samengaan en er nu nog maar liefst -intresten in-
begrepen- 23,7 miljoen euro aan schulden overgenomen zal 
worden door Vlaanderen. En eerlijk gezegd, dat mogen we 
niet laten verloren gaan want heel waarschijnlijk zal dit een 
laatste kans zijn en stopt dit verhaal de volgende legislatuur!
Wie zou immers graag hebben om verplicht te fusioneren 
met een andere stad dan onze zusterstad Bilzen en 23,7 
miljoen euro zien wegglippen!

Laat ons genieten van de komende herfstperiode van de na-
tuur die ons steeds dierbaarder aan het worden is en dienen 
te koesteren.

Tot ergens in Hoeselt
Met dank aan al onze medewerkers
Uw burgervader
Werner

“De fusie met onze zusterstad 
Bilzen komt steeds dichterbij”

voorwoord
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Meld een 
wespennest 
via het e-loket 
van BWOL

Ook deze zomer zijn de wespen volop 
actief. Als brandweer komen wij deze 
nesten met plezier bestrijden. Opgelet! 
Een wespennest is nog steeds geen 
noodgeval. De 112-lijn wordt op dit 
ogenblik overrompeld met meldingen 
van wespen waardoor echte noodge-
vallen soms niet tijdig gehanteerd kun-

nen worden. 
Het melden van een wespennest kan 
alleen via ons e-loket. Ken je perso-
nen zonder internet of gsm/laptop, dan 
vragen we om deze mensen verder 
te helpen. Zit je met een wespennest, 
surf dan naar www.bwol.be/e-loket-
wespenverdelging en vul het formulier 
in. 
Heb je nog vragen? Neem dan zeker 
een kijkje op onze FAQ pagina: www.
bwol.be/faq-wespenverdelging.

Het gemeentebestuur van Hoeselt 
heeft een studie laten uitwerken om de 
verkeersdoorstroming in het centrum 
te optimaliseren. Die studie stelt een 
aantal gewijzigde verkeerssituaties 
voor om verkeersoverlast te verminde-
ren en de veiligheid te verbeteren.

In het kader van burgerparticipatie wil-
len we het centrumcirculatieplan aan 
de Hoeselaren voorleggen. Heb je 
een bepaalde visie en denk je dat jouw 
idee een nuttige aanvulling op het plan 
kan zijn? Geef jouw input dan t.e.m. 19 
september 2022 mee via de online 
bevraging. 

Meer info: www.hoeselt.be

Laat jouw stem horen over het 
centrumcirculatieplan

Vul je de bevraging liever schriftelijk in? Haal de vragenlijst af aan de balie 
van het gemeentehuis of bij de dienst mobiliteit en bezorg de ingevulde 
versie tijdig terug.

“Onderhoud is de beste bescherming”
Eind augustus werd de nationale cam-
pagne voor de herfstprik opge start. 
Vanaf 19 augustus zullen alle 65-plus-
sers, risicogroepen en zorgverleners, 

gevolgd door alle volwassenen (18+) een 
uitnodiging krijgen voor de herfstprik. 
Afspraken worden ingepland vanaf 12 
september. Tegen eind september kan 
iedereen die tot een kwetsbare groep 
behoort dan ingeënt zijn. De afspraken 
voor alle 18-plussers worden vervolgens 
ingepland, zodat iedereen die dat wenst 
tegen eind oktober de herfstprik heeft 
gekregen. CC De Kimpel blijft de loca-
tie van het vaccinatiecentrum voor de 
gemeenten Bilzen, Hoeselt en Riemst. 
Meer informatie over de herfstprik volgt 
via de bestaande kanalen.

Nationale vaccinatiecampagne 
herfstprik

Op 21 juni was het groot feest in Hoe-
selt. In woonzorgcentrum Ter Hulst 
vierden Micheline & Julien én Nicoline 
en Jean hun platina jubileum. De twee 
koppels stapten 70 jaar geleden in het 
huwelijksbootje. Ze trouwden op de-
zelfde dag in 1952 en ze trouwden in 
dezelfde kerk. Dat ze nu ook samen 
hun vele huwelijksjaren konden vieren, 
maakte het extra speciaal. 
Het gemeentebestuur wenst beide 
koppels van harte proficiat en nog 
mooie, gelukkige jaren!

2x platina in WZC Ter Hulst
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Onder deze titel publiceerde de Hoe-
seltse Geschiedkundige Studiegroep 
recent een nieuwe brochure over een 
stukje erfgoed dat door vrijwel iedere 
Hoeselaar gekend is van één of andere 
wandeling of fietstochtje.

Je leest er het relaas over het idee voor 
en de bouw van de kapel, nu meer dan 
80 jaar geleden. Het is het verhaal van 
de kapelaan die de jeugd en de inwo-
ners van toen kon begeesteren en 

warm maken om ter ere van Maria 
een kapel te bouwen op een idyllische 
plaats ‘in het Winkelveld’ boven op de 
splitsing van twee holle wegen.

De archieven leren ons wie er allemaal 
aan meewerkte en hoe de feestelijk-
heden verliepen voor het plaatsen van 
het Mariabeeld en de inhuldiging van de 
bidplaats.

We vernemen verder hoe de plaats 
geregeld ten prooi viel aan vandalen-
streken en zinloze vernielzucht, maar 
ook hoe er weer werd samengewerkt 
om een grondige renovatie op touw te 
zetten.

De Hoeseltse afdeling van de Gezins-
bond, die het in stand houden van de 
Jeugdkapel ter harte neemt stelde de 
vraag aan de Hoeseltse Geschiedkun-
dige Studiegroep om deze publicatie 
samen te stellen aan de hand van haar 
documentatie en archief.

Vanaf vrijdag 26 augustus wordt de 
brochure aangeboden op de jaarlijkse 
Kaarsjesprocessie voor de prijs van 5 
euro. Daarna zal ze ook te verkrijgen zijn 
aan het vrijetijdsloket (Europalaan 2).

De Jeugdkapel – een boeiend verhaal 
van dorpstraditie en samenwerking

Gratis placemats 
voor Hoeseltse 
verenigingen en 
horecazaken!
GC Ter Kommen heeft weer een rijk 
en gevarieerd cultuurprogramma 
klaar staan voor jong en oud.
Om dit extra bekend te maken bij 
het grote publiek, lieten we mooie 
placemats ontwerpen die gratis 
ter beschikking worden gesteld 
aan de Hoeseltse verenigingen en 
horecazaken.
Zo hoeven jullie geen geld uit te 
geven aan onderleggers en helpen 
jullie tegelijkertijd het cultuurpro-
gramma van onze gemeente mee 
verspreiden.
De achterzijde van de placemats 
staat helemaal in het teken van 
cultuur voor kinderen én daar zijn 
leuke spelletjes voorzien waar de 
kids een prijs mee kunnen winnen.

Wil jij gebruik maken van onze 
placemats?
Je kan ze reserveren bij en/of ko-
men afhalen (vanaf 19 september)
aan het vrijetijdsloket in Ter Kom-
men tijdens de openingsuren en 
dit zolang de voorraad strekt!

Voel jij je thuis achter de lens? Word je helemaal bij van unie-
ke momenten en prachtige plekjes op beeld vastleggen? En 
ben je een gepassioneerde hobbyfotograaf? Dan zijn we op 
zoek naar jou!
Om de vele activiteiten die de gemeente organiseert op 
beeld vast te leggen, doet de gemeente een beroep op 
vrijwillige fotografen. Daarnaast willen we onze beeldenda-
tabank uitbreiden met foto’s van typische Hoeseltse gebou-
wen en natuur. Ook specifieke opdrachten, zoals straatwer-
ken op beeld vastleggen of gelegenheidsfoto’s voorzien, 
horen erbij.
Heb je interesse? Laat het ons weten via communicatie@
hoeselt.be en we nemen contact met je op.

Gemeente Hoeselt zoekt vrijwilliger-fotografen!
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Hoeselt sluit de zomer af met de 29e editie van Teugëlë 
Prúvë, een avondwandeling vol prachtige natuur en culinaire 
beleving. Op zaterdagavond 17 september trekken we met 
z’n allen doorheen het Hoeseltse landschap voor een wan-
deltocht die je meeneemt langs verschillende culinaire stan-
den. Met je deelnamekaart mag je aan zeven haltes proeven 
van acht lekkere hapjes of drankjes.

Inschrijven kan t.e.m. 16 september om 12.00 uur via 
www.hoeselt.be/nl/ontspannen/sportaanbod

Prijs: € 9
Meer info: www.hoeselt.be of dienst vrije tijd:  
tel. 089 309 210 of vrijetijd@hoeselt.be

29e editie van Teugëlë Prúvë
Op culinaire ontdekkingstocht tijdens een avondwandeling

2022

Zit jij in september in de lagere school 
(eerste t.e.m. zesde leerjaar) en heb 
je ook zin in een fijne hobby? De les-
sen beeld en muziek starten weer op. 
Inschrijven voor het nieuwe academie-
jaar kan via www.pentagoon.be tot 30 

september. Wacht niet te lang en wees 
zo zeker van je plekje!

Nieuw bij Beeld: ook op woensda-
gen kan je vanuit de lagere scholen 
het Opwermerke, Nederwijsje en 

Tweesprong gebracht én gehaald 
worden door kinderopvang Dol-Fijn. 
Er is na de les telkens nog opvang 
mogelijk in Kinderopvang tot 18.30 
uur. Extra handig voor wie een druk 
werkschema heeft.

Kom je creatieve talenten ontdekken!
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Belevings- 
boomgaard  
Alt-Hoeselt  
geopend

Op een lap grond van zo’n twee hecta-
re zijn hoogstambomen met oude fruit-
rassen aangeplant. Het gebied, dat op 
loopafstand ligt van de kerk, het buurt-
huis De Altenaar en de gemeentelijke 
basisschool van Alt-Hoeselt, is inge-
richt als een speelgaard met natuurlijke 

speeltuigen. Het sluit naadloos aan op 
het wandel- en fietsroutenetwerk in de 
buurt. Verder verbindt de boomgaard 
de Gerlabeek met het Wijngaarbos, 
wat de kansen op meer biodiversiteit 
of leefgebied voor streekeigen dieren 
en planten doet toenemen.

“We willen iets 
terugdoen voor 
het dorp”

Het kerkbestuur
De belevingsboomgaard strekt zich uit 
over de grond van de kerkfabriek Sint-
Lambertus Alt-Hoeselt. “Toen er op 
het terrein niet meer kon gevoetbald 
worden, viel in het dorp een plaats 
weg waar véél mensen elkaar trof-
fen”, zegt Veerle Cosemans, voorzitter 
van het kerkbestuur van Alt-Hoeselt en 
lid van de vzw die de boomgaard be-
heert. “Er moest iets gebeuren met het 
gebied. We wilden iets terugdoen voor 
het dorp. We zijn voor een nieuwe ont-
moetingsplek gegaan: een belevings-
boomgaard. We geven het gebied niet 
in erfpacht aan de vzw, we geven het 
gratis in bruikleen. We kregen een sub-
sidie van de provincie Limburg en van 
Buurten op den Buiten.” Dat de initiatief-
nemers van de boomgaard de bonus 
waarderen, blijkt uit een klein gebaar. 
Bij de toegang tot de speelweide prijkt 

Op zondag 31 juli werd op het Molenveld in Alt-Hoeselt figuurlijk de aftrap ge-
geven van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het kerkdorp. In aan-
wezigheid van enkele tientallen Alt-Hoeselaren, onder wie jonge gezinnen 
met kinderen, werd daar een belevingsboomgaard geopend. Goed 70 jaar 
lang werd op het terrein van de Koninklijke Alt-Hoeselt Voetbal Vereniging 
menig voetbalmatch afgetrapt. Daar kwam in 2016 voorgoed een eind aan. 
Er werd niet meer gevoetbald. Twee oefenvelden kwamen hierdoor braak te 
liggen. Op die locatie is nu een groene belevingsboomgaard ingericht, en die 
staat ter beschikking van jong en oud in Alt-Hoeselt en bij uitbreiding héél 
Hoeselt. 
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een veldkapel met daarin Maria en kind. 
De kapel, die net als het gebied werd 
ingezegend door diaken Jos Roosen, 
staat symbool voor de betrokkenheid 
van de kerkfabriek met de realisatie van 
de boomgaard.

70 oude fruitrassen
Het was Jean-Marie Roosen uit At-Hoe-
selt, één van de vijf leden van de vzw 
Belevingsboomgaard, die op het idee 
kwam. Hij vond in de kerkfabriek een 
gewillige partner. “Ik ging er geregeld 
wandelen. En ik zag dat het gebied er 
verwilderd bijlag. Voordat er gevoet-
bald werd op de oefenvelden lag hier 
een perenboomgaard. Die werd ge-
rooid en moest plaats maken voor de 
voetbalclub uit het dorp. En ik dacht: 
waarom niet terug een boomgaard aan-
planten, met beleving en toegang voor 
iedereen?” Zo gezegd, zo gedaan! In 
november vorig jaar werden een kleine 
70 fruitbomen aangeplant door zo’n 30 
kinderen van de nabijgelegen basis-
school en volwassenen uit het dorp. 
“Hier staan oude rassen op hoogstam 
met peren, appelen, kersen en prui-
men. Een aantal bomen dragen al fruit. 

De vruchten kunnen door iedereen vrij 
worden geplukt om er siroop of sap 
van te maken. De boomgaard wordt re-
gelmatig gemaaid door Benjamin, een 
plaatselijke hobbyboer die het gras en 
het hooi gebruikt om het aan zijn paar-
den te voeren.” 

Beleving 

Groot is de betrokkenheid van de Alt-
Hoeselaren bij de invulling van de bio-
toop. “Op Open  Monumentendag vorig 
jaar hielden we bij de mensen uit het dorp 
een bevraging”, werpt Veerle Cosemans 
op. “Ze kwamen op de proppen met heel 
wat ideeën.” En de meeste daarvan zie 
je ook terug in de boomgaard. “Voor de 
kinderen van de gemeentelijke basis-
school uit Alt-Hoeselt hebben we op de 
hellende gronden rond het terrein hou-
ten zitjes aangebracht”, licht Maarten 
Roosen, de voorzitter van de vzw Bele-
vingsboomgaard, toe. “Zo kunnen de kin-
deren in open lucht les volgen. Ze maken 
kennis met en ze leren over de natuur in 
hun eigen omgeving. Eigenlijk willen we 
de kinderen een stuk agrarisch erfgoed 
doorgeven. Ze kunnen er naar harten-

lust spelen en ravotten. Op het plateau 
achteraan het gebied kunnen ze kampen 
bouwen. We plaatsten duikelslangen, 
stapstenen, stopbalken en een klauter-
boom. Allemaal van hout. Verder lieten 
we een groot bijenhotel bouwen. Twee 
mensen uit het dorp schonken een mini-
goal  zodat de kinderen alsnog tegen 
een bal kunnen sjotten. En de twee dug-
outs (n.v.d.r.: plek aan de zijkant van een 
voetbalveld waar de gewisselde spelers, 
reservespelers zitten) hebben we als her-
innering aan het voetbalverleden op de 
plek behouden.”

Adopteer een 
fruitboom
Wie wenst, kan een fruitboom die in de 
boomgaard staat adopteren voor een 
bedrag van 15 euro. De naam van elke 
persoon die een boom adopteert, zal 
op het boompaspoort komen te staan. 
De bijdragen dienen voor het onder-
houd en de verdere ontwikkeling van 
het gebied. Meer informatie vind je op 
www.belevingsboomgaardalt.be. 
 

Xavier Lenaers  
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in Hoeselt

Vrijdag 2 september
FUIF PANEEL KERMIS
20.00 u.   Paneelstraat

 heidi.berx@telenet.be

Zaterdag 3 september
OPENLUCHTFUIF FISH & DIPS
14.00 u.   Buitenkoer ‘t Schalkske

 wimgoffin@hotmail.com

Zaterdag 3 september
BBQ PANEEL KERMIS
18.00 u.   Paneelstraat

 heidi.berx@telenet.be

Zondag 4 september
18DE DROOGBROEKFEESTEN 
MET ROMMELMARKT 
- GEBURENKRING 
DROOGBROEK
07.00 u.   Droogbroekstraat

 jos.vandeweyer@gmail.com of 
droogbroek@telenet.be     

Zondag 4 september
RUILBEURS MODELTREINEN 
EN TOEBEHOREN – 
HOESELTSE TREINCLUB VZW
08.00      GC Ter Kommen

 Danny Smets  089 51 46 44

Vrijdag 9 september
STARTDAG KLINKERTJES EN 
VOCALIS
Klinkertjes: 1ste - 5de leerj. (17.00-18.00 u.),  
Vocalis: vanaf 6de leerj. (18.00 -19.30 u.)
IKSO Hoeselt

 klinkertjeshoeselt@gmail.com

Vrijdag 9 september
1STE ESTAFETTELOOP ADD 
HOESELT
19.30 u.   Atletiekpiste Ter Kommen

 jens.riskin@hotmail.com
 
Zaterdag 10 september
ALGEMENE QUIZ  
DEMORA ‘02
19.30 u.   GC Ter Kommen

 renaat.meyers@telenet.be  
     of 0472 65 49 63

Zondag 11 september
GARAGEVERKOOP  
ST. H. HERN
08.00 u.   Straten van Hern

 marleen.vandebeek@telenet.be of 0468 
12 73 27

Zondag 11 september
OPEN MONUMENTENDAG 
ROMERSHOVEN
Tentoonstelling kerkschatten en 
beklimming kerktoren
10.00 u.   Parochiekerk, St. Jansstraat 6

 HGSG  0477 29 01 68

Zondag 11 september
OPEN MONUMENTENDAG 
ROMERSHOVEN
Tentoonstelling klompenmakerij
10.00 u.   Pastorij, Romershovenstraat 58

 HGSG  0477 29 01 68

Zondag 11 september
OPEN MONUMENTENDAG 
ROMERSHOVEN
Begeleide wandeling ‘Romershoven 
doorheen de tijd’
10.30 u.   Vertrek pastorij

 HGSG  0477 29 01 68

Vrijdag 16 september
FUIF ‘BACK TO SCHOOL’ - 
CHIROJONGENS HERN
21.00 u.  ‘t Fabrieksplein

 mariuskonings18@gmail.com        

Zaterdag 17 september
CULINAIRE AVOND-
WANDELING TEUGËLË PRÚVË
18.00 u.   GC Ter Kommen

 Sportdienst 089 30 92 20

Zondag 18 september
WIELERWEDSTRIJD 
JUNIORES – WC DE WARE 
VRIENDEN
11.00 u.   Hombroekstraat

 daniel.vandebroek@telenet.be
 
Zondag 18 september
STARTDAG CHIROMEISJES 
HOESELT CENTRUM
14.00 u.   Kerkplein

 chiromeisjeshoeselt@gmail.com 

Donderdag 22 en vrijdag 23 september
CONCERT: EEN BEETJE MEER/
ODE AAN ROB DE NIJS – 
DAMIEN NOTELAERS EN 
TRIBUTE BAND
20.15 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Zondag 25 september
APPEL- EN PERENPLUK 
WINTERBEEK HOESELT
09.00 u.   Winterbeek

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

Zondag 25 september
EETDAG KON. HARMONIE ST. 
CECILIA 
11.00 u.  GC Ter Kommen

 www.harmoniehoeselt.be 

Vrijdag 30 september
KIENAVOND OUDERCOMITÉ 
DE TWEESPRONG 
ROMERSHOVEN
19.00 u.   GC Ter Kommen

 cindy.lathouwers@outlook.be

Check online voor de laatste updates!

boek nu!

boek nu!

Franca Floris, trouwe medewerkster van de dienst logistiek vrije tijd, ging op 1 augustus met pen-
sioen. Sinds augustus 2003 was zij een gedreven en enthousiaste medewerker en een vertrouwd 
gezicht in Ter kommen.

Bedankt Franca, dat je deel uitmaakte van ons team. Geniet van je welverdiende pensioen. 
We wensen je het allerbeste!

Met pensioen: Franca Floris
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Naar jaarlijkse gewoonte neemt ook 
dit jaar de Hoeseltse Geschiedkundige 
Studiegroep de organisatie van Open 
Monumentendag voor haar rekening. 
Na meer dan 30 jaar werden heel wat 
Hoeseltse monumenten en interes-
sante erfgoedlocaties op de tweede 
zondag van september, dit jaar op 11 
september, opengesteld en in de kij-
ker gezet.

Sommige plaatsen werden zelfs al 
twee of zelfs drie keer aangedaan, 
maar in één deelgemeente was dit tot 
vandaag nog nooit gebeurd. En dat 
was Romershoven. Behalve de kerk 
Sint-Jan Baptist en de pastorij centraal 
in het dorp gelegen, zijn er weinige 
oude gebouwen behouden gebleven. 
Er werd daarom op zoek gegaan naar 
een interessante invulling van Open 
Monumentendag.

Het programma dat werd uitgewerkt 

omvat een drieluik: een dorpswande-
ling, de kerk en de verdwenen klom-
penmakersambacht. 

1. Historische dorpswandeling
Locatie: de pastorij tegenover de kerk 
van Romershoven
Om 10.30 uur, 13.00 uur en 15.00 uur, 
start er een wandeling van ongeveer 4 
km onder de titel ‘Romershoven door-
heen de tijd’ met begeleiding van en-
kele gidsen van de HGSG. Er wordt 
uitleg gegeven over de geschiedenis 
en het ontstaan van het dorp en de 
wandeling voert je langs verdwenen 
en nog bestaand erfgoed.

2. Sint-Jan Baptistkerk, haar kerk-
schatten en een klim naar de 
toren

Locatie: de kerk van Romershoven, tus-
sen 10.00 uur en 17.00 uur
De geschiedenis van de kerk in Ro-
mershoven wordt verteld en het religi-

eus erfgoed van de parochiekerk Sint-
Jan Baptist wordt tentoongesteld. Een 
gids van de HGSG geeft je uitleg. De 
kerktoren kan worden beklommen.

3. Romershoven, een klompenma-
kersdorp met verdwenen oude 
hoeves

Locatie: de pastorij tegenover de kerk 
van Romershoven, tussen 10.00 uur en 
17.00 uur

Romershoven was een klompenma-
kersdorp tot halverwege vorige eeuw. 
Vandaag is het ambacht volledig ver-
dwenen, maar ook restanten zijn er 
amper nog te vinden. De HGSG tracht 
op een kaartje de ateliers  aan te dui-
den en illustreert aan de hand van een 
tentoonstelling het eigenlijke ambacht. 
Van de verdwenen oude gebouwen uit 
Romershoven, waar ook de klompen-
makers werkzaam waren worden ook 
foto’s getoond.

Open Monumentendag

Romershoven, een dorp met een geheugen

Fermolux, een Limburgse kmo die 
zonwering, terrasoverkappingen en 
raamdecoratie aanbiedt, heeft na het 
hoofdkantoor in Lommel een tweede 
vestiging in Hoeselt geopend. 

In 2009 startten zaakvoerders Eefje 
Beckers en Sigi Vandyck met twee. 
Vandaag telt het team van Fermolux 
al 16 medewerkers. Toch is het bedrijf 
nog lang niet uitgegroeid en erg am-
bitieus. “De laatste jaren kregen we 
meer en meer aanvragen vanuit Zuid-
Limburg en om deze klanten nog beter 
te ondersteunen, hebben we besloten 
In Hoeselt een tweede vestiging te 
openen” zeggen Eefje en Sigi vastbe-
raden. “Onze aanpak, met de klemtoon 
op advies en eigen geschoold perso-
neel, slaat duidelijk aan. Klanten waar-
deren dat we niet louter gaan voor de 
handtekening, maar aan de juiste op-

lossing en geknipte service denken. 
Dat is volgens ons de reden van onze 
groei: eerst vertrouwen, dan verko-
pen.” Een ruime, uitgebreide toonzaal 
helpt de klanten in hun keuze: alle mo-
gelijke toepassingen kunnen er uitge-
probeerd worden.

Pas geopend: Fermolux
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Cultuurprogram
m

a   2022-2023

22, 23/09 – 20.15u
Damien Notelaers & live band   
Concert
Een beetje meer | Ode aan Rob 
de Nijs

Wo 26/10 – 14.00u
Rintje & Rintje 2   Kinderfilm 3+

Do 27/10 – 20.15u
Gust De Coster   Lezing
WIT-LOF FROM BELGIUM |  
De beginjaren van de Belpop

Za 29/10 – 20.15u
Jan van Looveren   Comedy
Loslaten

Wo 09/11 – 20.15u
Michel Wuyts & Geert Vandenbon   Theater
Dag & nacht koers!

Wo 23/11 – 14.00u
De beste verjaardag ooit   Kinderfilm 4+

Do 24/11 – 20.15u
Johan Op de Beeck   Lezing
Leopold II, een grote koning of een 
massamoordenaar?

Wo 30/11 – 14.00u
Blinde Vink
Sint Overboord   
Familievoorstelling 3+

Za 03/12 – 20.15u
Thomas Smith
Rebel   Comedy

Wo 07/12 – 14.00u
Brammetjes Baas   
Kinderfilm 6+

Vr 09/12 – 20.15u
Soulsister In concert

Di 17/01 – 20.15u
Along Comes Mary   Tapijtconcert
Op 45 Toeren

Wo 18/01 – 14.00u
Mamma boe +
Knofje   Kinderfilm 3+

Zo 29/01 – 11.00u
Jahon  Verdwalen 
Familievoorstelling | 
goocheltheater
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Donderdag 22 en vrijdag 23 septem-
ber 2022 – 20.15u

Na zijn laatste tournee ’t is mooi gewe-
est nam Rob De Nijs na meer dan een 
halve eeuw afscheid van het podium. 
Op donderdag 22 en vrijdag 23 sep-
tember staat Ter Kommen weer hele-
maal in het teken van de Nederlandse 
zanger en acteur. 
Damien Notelaers (64) uit Sint-Hui-
brechts-Hern brengt het herkenbare 
stemgeluid van zijn grote jeugdidool 
weer helemaal terug. In 1995 bracht 
zijn imitatie hem al tot in de halve finale 
van de Soundmixshow. Voor dit tribute-
concert laat hij zich omringen door 
meerstemmige zang en ijzersterke 
muzikanten.

Het werd zomer, Malle Babbe, Alles 
wat ademt en niet te vergeten zijn 
meest bekende hit Banger hart zullen 
ongetwijfeld zorgen voor een feest van 
herkenning. 

Met z’n tienen zorgen ze voor een 
mooie ode aan één van de populairste 
zangers uit de Benelux. Een droom 
voor alle fans en iedereen die net zoals 
Damien houdt van Rob zijn prachtige 
oeuvre. 

Credits en info:
Zang: Damien Notelaers
Backing vocals: Stéphanie Onclin en 
Jella Swennen
Drum: Andy Hermans
Bas: Brecht Kenis
Gitaar: Bart Verjans en Rik Crommen
Toetsen: Davy Janssen
Piano: Dave Coenegrachts
Sax: Julien Proesmans

Tickets: 15,00 euro

Concert Damien Notelaers & Tribute Band
Een beetje meer | Ode aan Rob de Nijs

TICKETS & INFO: www.terkommen.be 

Vr 03/02 – 20.15u
Emile Verstraeten   
Tapijtconcert
De ideale viool

Wo 08/02 – 14.00u
Mijn moeder is een gorilla   
Kinderfilm 5+

Do 16/02 – 20.15u
Jan Balliauw   Lezing
Rusland en het Westen

Vr 03/03 – 20.15u
Stan van Samang   Concert
Anders dan anders

Wo 15/03 – 14.00u
Uilenbal   Kinderfilm 5+

Do 23/03 – 20.15u
Dirk Draulans
In de greep van je genen   
Lezing

Vr 14/04 – 20.15u
De Romeo’s
Staand concert met 
afterparty

Do 27/04 – 20.15u
Tim Verheyden   Lezing
Trap niet in de val van fake  
news!

Vr 12/05 – 20.15u
Gunther Neefs & K.Harmonie  
St.-Cecilia Hoeselt   Concert
Roots 66

Zo 14/05 – 11.00u
Muziektheater De 
Kolonie   Familievoorstelling
Muziekmekaniek

 
Meer info  
& tickets: 

www.terkommen.be



Heb je een grote of kleine tuin of zelfs 
een balkon? Ook jij kan meehelpen 
aan het maken van meer natuur. Door 
bomen of struiken aan te planten kan 
je genieten van egels, vlinders, bloe-
men of vruchten, en je maakt je tuin 
klimaatbestendig.

Neem deel aan de bomenactie 2022 
door een bestelling te plaatsen bij de 

plantenverkoop van Natuurpunt. Inwo-
ners van Hoeselt krijgen een korting 
van 10 euro bij een bestelling. De kor-
ting is eenmalig per gezin. Dat is dub-
bele winst: jouw tuin wordt ook een 
stuk natuur en Natuurpunt investeert 
de winst van de actie opnieuw in de 
natuurgebieden in jouw buurt.

De plantenverkoop in Hoeselt gaat 

door op zater-
dag 10 decem-
ber tussen 9u en 
11u bij de techni-
sche dienst van de gemeente, Winter-
beekstraat 3.

Bestellen kan vanaf september via 
www.natuurpuntlimburg.be/ 
plantenverkoop

Bomenactie 2022: geef planten van hier 
een plaats in jouw tuin

Tuinen hebben afgelopen zomer geleden onder de hitte 
en de droogte. Zulke zomers gaan ook vaker voorkomen. 

Hoe kan je je tuin dan best inrichten voor de toekomst? 
Neem een kijkje op www.hoeselt.be/klimaattuin. Daar vind 
je info over het boeken van een klimaattuincoach met kor-
ting van de gemeente en over de geplande infosessies.

De volgende infosessie ‘klimaatrobuuste planten in de 
tuin’ gaat door op 26 september 2022 om 20.00 uur in 
lokaal 1 van GC Ter Kommen. Schrijf je in via omgeving@
hoeselt.be.

Klimaatrobuuste planten in de tuin
Je tuin klimaatrobuust (her)inrichten betekent ook kiezen 
voor de juiste plant op de juiste plaats. Doorspekt van 
heel wat suggesties voor plantensoorten vertelt de les-
gever over variatie en gelaagdheid in de tuin, hoe je de 
juiste planten voor jouw tuin kan kiezen en hoe je een 
bloemrijk grasland aanlegt. Na deelname ontvang je een 
kortingsbon ter waarde van 20 euro voor de aankoop van 
een klimaatboom.

Maak je tuin klimaatbestendig

Wil je mee de strijd aangaan tegen zwerfvuil? En wil je daar 
ook voor beloond worden? Dat kan! Gemeente Hoeselt doet 
in het schooljaar 2022-2023 opnieuw mee met Operatie Pro-
per. Hoeseltse scholen en jeugdverenigingen kunnen zich 
inschrijven t.e.m. 31 oktober 2022. In die periode moeten de 
deelnemers hun actieplan indienen. Om een actieplan op te 
stellen is er een sjabloon om in te vullen en voorbeelden 
om uit te kiezen. Gedurende het schooljaar voer je de acties 
uit en op het einde van het schooljaar kan je een mooi be-
drag opstrijken. Meer info of direct inschrijven? Dat kan via 
de website www.mooimakers.be. 

Wil je als individu, of samen met je kinderen af en toe gaan 
opruimen in je straat? Registreer je stoep of opruimgebied 
via www.mooimakers.be en maak vervolgens een afspraak 
om je opruimmateriaal te komen afhalen bij de dienst om-
geving. We geven je dan mee op welke manier je verzekerd 
bent en hoe je beloond kan worden.

Operatie Proper – Mooimakers
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We hoeven het je vast niet te vertel-
len: Haspengouw is een prachtige 
regio, zowel voor inwoners als be-
zoekers. Toen de Vlaamse overheid 
in 2021 een oproep lanceerde om 
gebieden kandidaat te stellen voor 
een erkenning als landschapspark, 
twijfelde het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren geen mo-
ment. Het label van ‘landschapspark’ 
maakt een streek namelijk extra aan-

trekkelijk voor bezoekers, bewoners 
en beleidsmakers en biedt extra mid-
delen om de streek verder te ontwik-
kelen. 

De kandidatuur voor het Landschaps-
park Hart van Haspengouw geraakte 
alvast door de eerste ronde. Dit jaar 
werkt de gemeente Hoeselt samen 
met de andere partners aan een 
masterplan voor het landschapspark. 

In 2023 weten we 
dan of de erkenning 
er uiteindelijk komt. 

Als inwoner van 
Hoeselt ben ook jij 
een essentieel on-
derdeel van deze streek. Geen Has-
pengouw zonder Haspengouwers! 
Daarom willen we streekbewoners 
zoveel mogelijk betrekken bij dit 
plan. 

Heb jij een hart voor Haspengouw? 
Wil je graag helpen om van deze 
mooie streek meer dan ooit een plek 
te maken waar het fijn is om te wo-
nen, werken en ontspannen? Neem 
dan deel aan de avondsessies ‘Has-
pengouw spreekt’ waar je, samen 
met andere inwoners, ideeën kan 
uitwisselen rond de toekomst van 
onze streek. 

• Maandag 5 september, 18.00 uur, 
Borgloon (Helhoven): thema na-
tuur en landbouw

• Maandag 12 september, 18.00 uur, 
Klooster van Colen: thema erf-
goed, toerisme en lokale gemeen-
schap

Meer info en inschrijven kan via www.
hartvanhaspengouw.be/werk-mee

Haspengouw spreekt – laat jij je stem ook horen?

HUWELIJKEN   
14/05/2022 Danielle Claessens en Serge Delait

20/05/2022 Elke Vandeweyer en Stan Hauben

21/05/2022 Lizzy Gijsbrechts en Chris Martens

21/05/2022 Tanja Smets en Petrus Garnier

11/06/2022 Fatima El Haski en Franciscus Van Herck

08/07/2022 Daniella Medo en David Wauters

OVERLIJDENS
5/05/2022 Meertens Egidius 7/11/1922

10/05/2022 Nijssen Josse 29/05/1943

22/05/2022 Schoemans Daniel 6/02/1957

22/05/2022 Thoelen Lutgardis 18/05/1941

5/06/2022 Vangronsveld Dirk 8/07/1962

8/06/2022 Voets Lodewijk 8/12/1941

11/06/2022 Vangertruyden Lambertine 11/08/1937

17/06/2022 Reweghs Hubertus 31/12/1929

17/06/2022 Valles Gérard 10/08/1931

18/06/2022 Baerten Catharina 26/08/1928

23/06/2022 Van Thielen Anna 9/04/1949

7/07/2022 Cops Lucien 21/06/1933

12/07/2022 Doll Christina 7/03/1942

21/07/2022 Colaux Paul 14/09/1942

Burgerlijke stand en bevolking
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Ferm Kinderopvang Limburg is drin-
gend op zoek naar onthaalouders. Is 
al spelend kinderen opvoeden jouw 
ding? Wil je mee aan de basis liggen 
van wie ze later zullen worden? Dan 
ben jij misschien de geknipte per-
soon.

Maar waarom zou je kiezen voor een 
job als onthaalouder? Ferm sprak met 

startende onthaal-
ouders Sofie en An-
nelies. Lees het vol-
ledige interview op de website.

Meer info: www.samenferm.be/ 
kinderopvang/onthaalouderworden 
Contact: selectie.kinderopvang. 
limburg@samenferm.be 
0471 88 82 33 

Oproep: word onthaalouder bij Ferm!

Dinsdagen 6 en 20 september
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen

 OCMW Hoeselt 089 30 92 60

Donderdagen 8, 15, 22 en 29 september
RESTAURANTDAG 50-PLUSSERS ALT-HOESELT + 
ONTSPANNINGSNAMIDDAG
12.00 u.   PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Dinsdag 6 en donderdag 8 september
NIEUWE START CURSUS AQUA-GYM 50+
17.15 – 18.00 u.  Zwembad Hoeselt

 Vrijetijdsloket  089 30 92 10
Inschrijven  www.hoeselt.be/nl/ontspannen/aanbod

Dinsdag 27 september – dinsdag 13 december
NIEUWE START 10-DELIGE CURSUSREEKS TAI 
CHI DOOR GERT CLERCKX
18.30 – 19.30 u.  BKO Dol-Fijn (Beukenlaan 11)

 OCMW Hoeselt 089 30 92 60

Donderdag 29 september
THEATERSTUK GEESTELIJKE GEZONDHEID 
‘GELUK OP GROOTMOEDERS WIJZE’
14.00 u.  De Velinx, 3800 Tongeren

Inschrijven (gratis) verplicht:
preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be of 012 
24 24 30
Het OCMW-busje is beschikbaar voor deze activiteit. 
Aanvragen via OCMW Hoeselt: 089 30 92 60                                                                    

Dit theaterstuk speelt zich af in een cafeetje. Een groepje 
bevriende senioren houdt er wekelijks hun bijeenkomst. 
Ook deze week. Op een ludieke manier brengen senio-
ren van de Letterhoutemse toneelgroep het thema ‘men-
taal welbevinden’ ter sprake. 

Een educatief toneelstuk voor en door senioren, met tips 
die aanzetten tot nadenken over je eigen kunnen, je ta-
lenten, je krachten. Kom kijken en ontdek hoe jij zelf aan 
je geluksgevoel kan werken!

FIT-UURTJE (STOELGYM)
elke woensdag, 10.00 – 11.00 u. (Monetzaal)

KIENEN elke woensdag, 14.00 – 17.00 u. (Ensorzaal)

KAARTEN & RUMMIKUB
elke donderdag, 14.00 – 17.00 u. (Monetzaal)

PRAATCAFÉ MET COMPETITIE KAARTEN
elke vrijdag, 14.00 – 17.00 u. (Ensorzaal)

CAFETARIA EN MAALTIJDENRESTAURANT
elke werkdag, 10.00 – 13.30 u. (dienstencentrum)

Kalender OCMW  
Dienstencentrum

Wekelijkse activiteiten 
in het Dienstencentrum

OPROEP VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS!
Heb je wat vrije tijd en ga je graag met mensen om?
Ben je creatief of heb je een talent of vaardigheid dat 
je wil delen met anderen?
Wil je graag meedenken of ideeën uitwisselen over 
het diensten- en activiteitenaanbod?
Dan is vrijwilligerswerk in het dienstencentrum mis-
schien wel iets voor jou!
Voor een kennismakingsgesprek neem je best con-
tact op met de centrumleider, Mira Breban: 
089 30 92 63.
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Werner RASKIN
Burgemeester
werner.raskin@hoeselt.be
Afspraak via gsm 0477 24 58 34

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 

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

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

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER  100 / 112
HULPDIENSTEN  101
WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN  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   

 Hoeselt tot uw dienst
 GEMEENTEHUIS 
BURGERZAKEN EN OMGEVING

 Dorpsstraat 17
ENKEL OP AFSPRAAK
ma.:  13.00 – 19.00 u.
di., do., vr.:  09.00 – 12.00 u. 
wo.:  13.00 – 17.00 u.

 Algemeen nummer: 089 51 03 10
Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 u. 
is er een gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van 
Stebo voor vragen over premies en subsidies. Maak je afspraak 
via ulla.mertens@stebo.be of 0489 41 91 32.

 RECYCLAGEPARK
 Goosstraat 22

ENKEL OP AFSPRAAK 
ma., do., vr, za.:  09.00 – 12.00 en 12.30 – 16.15 u.
wo.:  16.30 – 19.30 u. 
di.:  gesloten
Maak je afspraak via www.hoeselt.be of bel  089 36 68 06

 TECHNISCHE DIENST
 Winterbeekstraat 3

ma. – do.:  08.00 – 12.00 en 12.30 – 16.30 u.
vr.:  08.00 – 14.00 u. 

 089 30 92 40

 OCMW
SOCIALE EN JURIDISCHE DIENST

 Europalaan 1
ENKEL OP AFSPRAAK 
Een afspraak maken kan telefonisch  
van ma. – vr.: 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 u.

 089 30 92 60

ONTHAALBALIE
vrij toegankelijk van ma. – vr.: 10.00 – 12.00 u.

 DIENST VRIJE TIJD
CULTUUR, SPORT, JEUGD, TOERISME, EVENEMENTEN EN 
COMMUNICATIE

 Europalaan 2
ma., vr.:  09.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 u.
di., do.:  09.00 – 12.00 u. 
wo.:  14.00 – 17.00 u.

 Algemeen nummer: 089 30 92 10

 BIBLIOTHEEK
 O. L. Vrouwplein 1 bus 1

ma., do.:  16.00 – 19.00 u.
wo.:  13.00 – 16.00 u. 
vr.,  za.: 09.00 – 12.00 u.
di.:  gesloten

 089 30 92 50

 POLITIE
 Dorpsstraat 3

Maak je afspraak via de website van de lokale politie: 
www.politie.be/5381/vragen/aangifte/hoe-maak-je-een-afspraak 
of bel  089 36 68 06

Je vindt alle openingsuren en sluitingsdagen op www.hoeselt.be

Zitdagen burgemeester  
en schepenen

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en ver-
schijnt maandelijks behalve in juli en augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,  
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 16 of communicatie@hoeselt.be
Contact: Dienst Vrije Tijd - Florence Machiels 
Vormgeving & productie: COMMiX bv,  Hoeselt
Oplage: 4 600 ex.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotocopie of op welke andere wijze dan ook, zonder 
voorafgaande toestemming van de uitgever.

SLUITINGSDAGEN
Wo. 7/09: technische dienst en recyclagepark
Vr. 9/09: OCMW en buitenschoolse kinderopvang 
Dol-Fijn
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Culinaire Avondwandeling
met hapjes en drankjes

29ste editie

Hoeselt sluit de zomer af met een avondwandeling (8 km)  
vol prachtige natuur en culinaire beleving.

Inschrijven kan t.e.m. 16 september om 12.00 uur  
via www.hoeselt.be/nl/ontspannen/sportaanbod

zaterdag 17 september 2022

2022


