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Beste Hoeselaar

Als schepen van energie sta ik op 
de eerste rij om op te merken dat 
het huiveringwekkende tijden zijn. 
Eénieder wordt getroffen door to-
renhoge prijzen op de energie-
markt. Ook een lokaal bestuur 
ontsnapt hier niet aan. Onze 
gebouwen verwarmen en ver-
lichten zal handenvol geld gaan 
kosten. De openbare verlichting 

in onze gemeente is deels ver-
vangen door ledlampen en wordt 

‘s nachts op een regime van 50% 
gezet. Maar deze aanpassing zal 
onvoldoende zijn om binnen de hui-

dige budgetten te blijven. Daarom 
zijn we een efficiëntie-oefening aan 

het maken om te besparen op onze 
energiekost, zoals we allemaal zullen 

moeten doen. De komende maanden 
zullen we jullie dan ook informeren over 

hoe je kan besparen op je energiereke-
ning. We komen er samen wel doorheen.

Laten we vooral positief blijven en terug-
blikken op de mooie zomer. Een periode 

waarin we met z’n allen de batte-
rijen hebben kunnen opladen. 
Een zomer vol evenementen, 
terrasjes en sociale contacten 

die ons Hoeselaren weer dichter 

bij elkaar brachten. Om het centrum van onze gemeente 
aantrekkelijker en het milieu robuuster te maken, werd er 
een architect aangesteld om samen met de handelaars 
en omwonenden van het centrum een plan op te maken. 
In 2023 zullen we kunnen starten met het ontharden en 
vergroenen van ons centrum. De mobiliteit in het cen-
trum en omgeving willen we daarbij aansluitend ook aan-
pakken. Momenteel verwerken we de vele reacties die 
jullie gaven op het circulatieplan. Binnenkort zullen we, 
rekening houdend met jullie feedback, enkele proefop-
stellingen uittesten. “Verandering is de enige constante” 
zei ooit de Griekse filosoof Heraclitus en dat gaan we na-
gaan met het nieuwe circulatieplan.

Momenteel zijn ook de rioleringswerken van start gegaan 
in Romershoven. Die zullen twee jaar in beslag nemen. 
Binnen enkele maanden zullen we ook in Schalkhoven 
de volgende fase van de rioleringswerken opstarten en 
in Alt-Hoeselt gaan de werken net naar hun eindpunt. We 
blijven investeren in onze omgeving en het milieu, want 
nadien komen Hern en de omgeving van het sportpark 
aan de beurt.

Ik zal dit voorwoord kort houden en hier afsluiten, dan 
sparen we alvast wat inkt uit ;-)

Groetjes,

Bert
Schepen openbare werken, milieu, tewerkstelling, 
energie en mobiliteit

“Eénieder wordt getroffen door 
de torenhoge energieprijzen”

voorwoord
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Maak je afspraak nu online!
Wil je een afspraak met de dienst Burgerzaken of met de 
dienst Omgeving? Maak je afspraak vanaf nu online via hoe-
selt.mijnafspraakmaken.be/client/

Je kan natuurlijk ook nog steeds telefonisch een afspraak ma-
ken via 089 510 310 (dienst Secretariaat).

Tijdens de ‘Nacht van de duisternis’ op zater-
dag 8 oktober worden openbare verlichting, 
monument- en klemtoonverlichting in Vlaan-
deren zoveel mogelijk gedoofd om de nacht 
weer eens echt de nacht te laten zijn. Er 
wordt vaak te veel en verkeerd verlicht. Die 

verstoring is schadelijk voor mensen, dieren 
en planten.
Bovendien kadert het doven van de open-
bare verlichting heel toepasselijk binnen de 
huidige energiecrisis, waarvoor we een be-
sparingsplan uitwerken.

Voor de ‘Nacht van de Duisternis’ slaan ge-
meenten en verenigingen de handen in el-
kaar, om de bevolking opnieuw kennis te la-
ten maken met het nachtelijk landschap.

Geniet van een donkere nacht!

Nacht van de Duisternis

Nieuwe 
medewerker

Sinds 1 september 2022 is Emma 
Moesen werkzaam als logistiek mede-
werker bij de dienst Vrije Tijd. Je kan 
haar tegenkomen op de site van Ter 
Kommen. Emma is 25 jaar en woon-
achtig in Hoeselt. 
We wensen haar veel succes!

21 september is door de Verenigde Na-
ties (VN) uitgeroepen tot Internationale 
Dag van de Vrede. Daarom hing Hoe-
selt ook dit jaar op die dag de vredes-

vlag uit. Met dat symbool vragen we aan 
België aandacht voor de internationale 
strijd tegen kernwapens en om mee het 
antwoord te promoten tegen deze zeer 
actuele dreiging: het VN-verbodsverdrag 
tegen kernwapens. 

Dit verdrag trad op 22 januari 2021 in 
werking, waardoor kernwapens nu offici-
eel illegaal zijn onder het internationaal 
recht. Ons land heeft zich jammer ge-
noeg nog steeds niet aangesloten bij dit 
verdrag. Daarom vroegen wij op 21 sep-
tember aan de regering het VN-verdrag 
te ondertekenen en samen met ons te 
werken aan een kernwapenvrij België in 
een kernwapenvrije wereld.

Alle info op www.dagvandevrede.be

Internationale Dag van de Vrede  
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Levenswandeling is een leuk en een-
voudig spel waarmee je in gesprek gaat 
over vroeger en waarmee je elkaar op 
een andere manier leert kennen. Vra-
gen over kindertijd of het leven in het 
dorp brengen tijdens het spelen verha-
len en herinneringen over vroeger naar 
boven. Wat is het mooiste cadeau dat je 

als kind van Sinterklaas kreeg? Herinner 
je je nog je eerste kus? Kan je enkele zin-
nen in jouw dialect zeggen?

Het spel kan gespeeld worden door 
iedereen, maar is in het bijzonder ge-
schikt als activiteit voor verenigingen. 
Maak plezier en praat met elkaar ter-

wijl jullie dichter bij elkaar worden ge-
bracht. Maak een wandeling doorheen 
je jeugdherinneringen en leer elkaar 
beter kennen!

Levenswandeling werd voorzien van 
een fotoalbum met foto’s over het 
leven in Hoeselt vroeger, evenemen-
ten die iedereen kent zoals carnaval, 
de heksenstoet, een processie … Dat 
maakt het ophalen van herinneringen 
extra leuk! 

Praktisch
Het spel is vanaf dit najaar te spelen 
in het dienstencentrum en in de WZC 
Bormanshof en Ter Hulst. Het kan ook 
gratis ontleend worden bij de biblio-
theek van Hoeselt: 

Onze-Lieve-Vrouwplein 1 bus 1
089 30 92 50 | bibliotheek@hoeselt.be 
Contactpersoon: Stefanie Martens

Doe met jouw vereniging, vriendenkring of gezin de levenswandeling

Verenigingen zijn de maïzena van onze 
maatschappij. Ze binden en verbinden 
mensen, jong en oud, groot en klein. 
In al hun diversiteit maken ze elke dag 
opnieuw het verschil voor heel veel 
mensen. Maar naast het harde werk 
van vrijwilligers, hebben verenigingen 
ook nood aan financiële middelen om 
hun dromen te realiseren. 

Daarom organiseert Trooper, een or-
ganisatie die verenigingen en goede 
doelen aan extra financiële middelen 
helpt, in samenwerking met KBC & Het 
Nieuwsblad, de tweede editie van ‘De 
Tofste Trooperdroom’.
 

Dien jouw Tofste Trooperdroom in en 
maak kans op 3 prijzen
Zodra een vereniging haar Tofste Troo-
perdroom heeft ingediend, dingt ze 
mee naar 3 mogelijke prijzen: een jury-
prijs, een publieksprijs en de hoofdprijs.

• In elk van de categorieën van inge-
stuurde dromen (Cultuur, Goed doel, 
Jeugd, Sport, School, Dier) valt een 
juryprijs van € 1.500 te winnen. 

• De verenigingen wiens droom tussen 
1 en 15 oktober de meeste stem-
men kreeg op www.trooperdroom.
be in hun categorie, winnen elk de 
publieksprijs van € 1.500.

• De vereniging met de meest inno-

vatieve droom gaat dan weer aan de 
haal met de hoofdprijs van € 5.000, 
geschonken door KBC. 

 
Bekendmaking op 22 oktober 2022
De winnaars van ‘De Tofste Trooper-
droom’ worden op zaterdag 22 ok-
tober 2022 bekendgemaakt tijdens 
een award-uitreiking bij Studio 100 in 
Schelle. De presentatie is in handen 
van Linde Merckpoel.  
 
Dien jouw Tofste Trooperdroom t.e.m. 
15 oktober in via www.trooperdroom.be 
en ding zo mee naar een financieel 
ruggensteuntje waarmee jouw ver-
eniging haar droom kan realiseren.

Maak jouw Trooperdroom waar en win tot € 5.000!
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In september startten de hockeylessen 
weer op. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen 
wekelijks op woensdagnamiddag op 
het kunstgrasveld aan de Sportoase-
Eburons Dome in Tongeren terecht om 
zich uit te leven. Instappen kan altijd.

De lesdagen lopen t.e.m. 23 november 
2022:
• Van 14 tot 15 uur voor kinderen van 5 

t.e.m. 8 jaar
• Van 15 tot 16 uur voor kinderen vanaf 

9 jaar

De bijdrage is €10 per les. Vanaf de 
zesde lesdag bedraagt de prijs €5 per 
les.

Inschrijven voor de hockeylessen kan 
via onze vrijetijdsdienst: 089 30 92 10 | 
vrijetijd@hoeselt.be

Hockey in Zuid-Limburg is een samenwerking 
tussen de sportdiensten van Hoeselt, Bilzen, 
Borgloon, Riemst en Tongeren.

Hockey in Zuid-Limburg verlengd
#sportersbelevenmeer

Special Days for special kids
#sportersbelevenmeer

De sportdiensten van Alken, Bilzen, 
Gingelom, Heers, Hoeselt, Kortes-
sem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-
Truiden, Tongeren en Wellen orga-
niseren i.s.m. Autisme Leeft Special 
Days Haspengouw.
Tijdens dit kamp wisselen sport en 
spel elkaar af.

Voor wie?
Kinderen en jongeren tussen 8 en 16 
jaar met ASS en (rand)normale be-
gaafdheid. 

2 groepen (max 12 deelnemers per 
groep): de groepen worden inge-
deeld op basis van de inschrijvingen. 
Een week op voorhand worden de 
programma’s en groepen meege-
deeld via mail.

Wanneer?
van woensdag 2 november 2022 tot 
en met vrijdag 4 november 2022.

Locatie
Sporthal Nieuwerkerken | Kerkstraat 
132, 3850 Nieuwerkerke

Prijs: €50 voor 3 dagen.

Meer info en inschrijven: 
autismeleeft.be  
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Twee jonge talenten 
Karateclub Shingitai  
Hoeselt behalen vijf 
medailles op WK

Een vriendengroep
Of er iets in de grond zit waardoor 
de club kampioenen maakt? “Niet 
bepaald”, reageert Werner Simenon, 
hoofd sensei (leraar) bij de karatever-
eniging. “Onze jongeren trainen veel 
samen”, licht hij toe. “Zo maken ze 

mekaar beter. Ze vormen één hechte 
vriendengroep. We zorgen voor een 
individuele begeleiding. De jongeren 
die al medailles behaalden, geven les 
in de club. Bovendien wordt er veel 
en hard getraind, maar steeds in een 
gezellige en familiale sfeer. Wat telt is 
dat de jongeren zich goed in hun vel 
voelen. Dat ze vooral gelukkig zijn. En 
bij tegenslagen? We leren hen dat de 
wereld dan niet vergaat, maar dat de 
remedie is om te blijven werken. En 
vooral, terug de rug te rechten en ver-
der te gaan”. 

Giel: “Ik trilde 
op mijn benen 
van geluk”

Apetrots
En of Giel en Fleur gelukkig zijn! “Ik 
voelde me in de zevende hemel bij het 
behalen van drie medailles”, laat Giel 
horen. “Ik had zo’n resultaat totaal niet 
verwacht. Deelnemen was voor mij be-
langrijker dan winnen. Op het podium 
trilde ik op mijn benen van geluk. Ik liep 
zo hard ik kon naar mijn mama, en ik 

kreeg een dikke knuffel. En Werner? Hij 
was apetrots. Hij vond het chique wat 
ik heb bereikt”. Familie en vrienden die 
achterbleven leefden mee. Meermaals 
hebben ze een dikke proficiat op In-
stagram gepost. En één ervan viel op, 
die van zijn oudere broer Daan: “Lek-
ker kleine (Giel is de jongste van drie 
broers), dat heb je goed gedaan”.

Mezelf zijn
Toen Giel zes was, liet hij geheel onver-
wacht aan zijn moeder weten dat hij ka-
rate wilde gaan doen. Hij doet het nu al 
zeven jaar, en hij is er een kei in. Bij zijn 
eerste deelname aan een WK komt hij 
thuis met drie medailles die een speci-
aal plekje krijgen op zijn kamer. Maar 
op de tatami (Japanse vloermat waar 
karate op beoefend wordt) is hij één 
en al energie en gaat hij er vol voor. “Ik 
geef me 200 procent. Ik train drie keer 
per week en in de weekends doe ik 
wedstrijden. En daarbuiten ben ik ook 
weg van skaten. Zowel bij het skaten 
als bij karate kan ik mezelf zijn. Nu heb 
ik bij karate nog een bruine band maar 
ik wil een zwarte. Ik droom ervan om 
prof te worden en mee te kunnen doen 
aan de World Series. En ik wil graag 
een sensei worden”, aldus Giel die nog 

Eind augustus trok Karate Shingitai Hoeselt naar Holstebro in Denemarken 
waar het WK karate voor jongeren plaatsvond. De acht en een half uur lange 
trip met de auto naar ginder was niet tevergeefs. Twee talentvolle jongeren 
van de club kwamen met vijf medailles terug naar huis: goud en brons voor 
Fleur Voes (11), drie keer brons voor Giel Snellings (13). Een onverhoopte 
medailleoogst die niet verwonderlijk is. Shingitai Hoeselt – ‘Shin’ staat voor 
het hoofd, ‘Gi’ voor de techniek en ‘Tai’ voor het lichaam – is meer dan een 
opleidingsclub. Het is een kweekvijver voor kampioenen.
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maar 13 is, maar toch al lesgeeft aan 
kinderen van 6 jaar.

Fleur: “Superblij, 
en ik ben zo 
dankbaar”  

Dankbaar
Fleur nam drie jaar geleden al deel aan 
het WK. Toen behaalde ze de meest 
ondankbare plaats: vierde! Nu behaal-
de ze goud en brons. “Ik ben superblij, 
ik heb er zo hard voor gewerkt”, vertelt 
Fleur die de vrolijkheid zelve is en niet 
moet zoeken naar woorden om haar 
verhaal te doen. Toen ze na de cere-
monie van het podium stapte, rende 
ze naar haar ouders. Het enige wat ze 
hen toeriep was: “Dank u”. Ook naar 
de club toe, is Fleur dankbaar. “Ze heb-
ben me veel geholpen om te geraken 
waar ik nu sta”, laat Fleur horen. Haar 
prestaties bleven op het thuisfront niet 
zonder gevolg. “Ons huis was versierd 
met gouden ballonnen, vlaggetjes en 
een grote houten 1 in goudkleur”, ver-
telt Fleur. Nog straffer was het onthaal 
bij basisschool Wonderwijs waar Fleur 

naar school gaat. “Ik had mijn medail-
les bij, en zonder het te beseffen ston-
den alle leerlingen van de school rond 
mij. Wat was dat? Supercool, ik was 
van mijn melk. En ik moest van juf Nele 
(haar klasleraar) op een bank midden 
op de speelplaats staan.” En nog was 
het feest niet gedaan. “Ik mocht met 
papa, mama en mijn broer Italiaans 
gaan eten en ik mocht smullen van 
een dikke ijscoupe met veel fruit”, ver-
telt ze met pretoogjes.

Een familieclub
De microbe om aan karate te doen 
ontstond al vroeg bij Fleur. “Al van toen 
ik twee was, mocht ik mee naar wed-
strijden van mijn broer gaan kijken”, 
getuigt ze. “Daar is de vonk overgesla-
gen. Mijn vader doet al jaren karate. Hij 
is nu een sempai, de oudste leerling 
van de hoofd sensei. Ik ben met karate 
opgegroeid. Ik vind het een toffe sport, 
ik vind het stoer om het te mogen 
doen. Ik mag tegen mensen vechten 
zonder dat ik er voor gestraft word.” 
Wat haar aantrekt om de sport te beoe-
fenen, is Shingitai Hoeselt. “Een echte 
familieclub. Ik voel me er thuis.” Fleur 
voelt dat leraren en jongeren bij de 
club een sterke band met elkaar heb-

ben. Op wedstrijden kickt ze op stress 
en is ze één en al focus. En ze wil voor-
uit. “Ik wil naar de top”, zegt ze zonder 
schroom. “Daar wil ik alles voor doen. 
Ik let op mijn eten, ik eet veel fruit en 
laat snoep”.

Xavier Lenaers
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in Hoeselt

Woensdag 5 oktober
SENIORENNAMIDDAG 
BURGEMEESTER 
14.00 u.   GC Ter Kommen

 heidi.berx@hoeselt.be

Woensdag 5 oktober
WORKSHOP ‘GELUK ZIT IN 
EEN KLEIN DRIEHOEKJE’
14.00 u.   ‘t Fabriek

 089 30 92 00

Donderdag 6 oktober 
LEZING ‘GOED OMRINGD’ 
DOOR LYNN GEERINCK 
19.30 u.   CC De Kimpel (kleine zaal) - 
Bilzen

 www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Zondag 9 oktober
EETDAG K.V.V.
11.00 u.   GC Ter Kommen

 www.kvvhoeselt.be        

Zondag 9 oktober
25STE BEKER VAN HOESELT 
KARATETORNOOI SHINGITAI
Sporthal Ter Kommen

 0485 55 62 61  Dirk Croughs

Vrijdag 14 oktober
AVONDMARKT 
OKTOBERKERMIS
17.00 u.   L. Lambrechtsstraat en 
Dorpsstraat

 089 51 03 10

Zaterdag 15, zondag 16 en maandag 17 
oktober
HOESELT KERMIS
14.00 u. (op za vanaf 16.00 u.)   Hoeselt 
Centrum

 089 51 03 10

Maandag 17 oktober
CHIROTOOG HOESELT 
KERMIS 
15.00 u.   Dorpsstraat 35

 0476 09 36 97  Lisa Steegmans

Donderdag 20 oktober
INFOAVOND ‘RUZIE MAKEN 
… EEN VAK APART?’
19.30 u.   ‘t Fabriek

 www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Zaterdag 22 oktober
TWEEDEHANDSBEURS 
GEZINSBOND
13.30 u.   GC Ter Kommen Hoeselt

 erik.driesen@proximus.be

Zondag 23 oktober
CONCERT VOOR 2 VLEUGELS 
MET WILLY APPERMONT 
EN PAUL STEEGMANS 
- L. LAMBRECHTS-
GENOOTSCHAP
15.00 u.   GC Ter Kommen

  lambrecht.lambrechtsgenootschap@
gmail.com 

Woensdag 26 oktober
GRIEZELEN IN DE BIB: 
VERHAALTJES ROND 
HALLOWEEN DIE 
AFGEWISSELD WORDEN MET 
SPANNENDE SPELLETJES
13.30      Bibliotheek Hoeselt

 hoeselt.bibliotheek.be/agenda/ 
     griezelen-de-bib

Woensdag 26 oktober
KINDERFILM: RINTJE EN 
RINTJE2
14.00u.    GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Donderdag 27 oktober
LEZING: DE BEGINJAREN VAN 
DE BELPOP: WIT-LOF FROM 
BELGIUM – GUST DE COSTER
20.15u.    ‘t Fabriek

 www.terkommen.be

Zaterdag 29 oktober
COMEDY: LOSLATEN – JAN 
VAN LOOVEREN
20.15u.  GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Maandag 31 oktober
TRICK OR TREATTOCHT  

18.30 u.   Hoeselt centrum – Kruis en 
O.L.V. Parochie

 HalloweenHoeselt@hotmail.com 

Check online voor de laatste updates!

+ avondmarkt

HOESELT
KERMIS

VR 
14/10

van 16.00 - 
23.00 uur

ZA 
15/10

van 16.00 - 
23.00 uur

ZO 
16/10

van 14.00 - 
23.00 uur

MA 
17/10

van 14.00 - 
23.00 uur
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ZE

LEN
IN DE BIB

WOENSDAG
26 OKTOBER

13.30 - 15.00 UUR

Onze-Lieve-Vrouwplein 1, 3730 Hoeselt
Info: hoeselt.bibliotheek.be/agenda

verhaaltjes en spelletjes
rond Halloween

boek nu!

boek nu!

boek nu!
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Woensdag 26 oktober 2022 – 14.00u

De puppy Rintje ontdekt de wereld net 
zoals de kleinste kinderen dat doen. 
Daarom is hij zo herkenbaar en aan-
doenlijk. Hij houdt van avonturen en 
is soms ondeugend. Hij gaat voor de 
eerste keer naar school, viert zijn ver-
jaardag, heeft een losse tand, gaat 
logeren bij grootmoeder en krijgt zijn 
eerste spuitje.

Deze filmpjes bundelen een aan-
tal afleveringen van de gelijknamige 
Vlaams-Nederlandse animatiereeks 
(ook vertoond op Ketnet) en zijn ge-
baseerd op de boeken van Sieb Post-
huma. Ze spelen zich af in prachtige 
handgemaakte decors, die aan de 
verhalen een gezellige, huiselijke sfeer 
geven.

Credits en info:
Met de stemmen van Jelle en Clara 
Cleymans, Jonas Geirnaert, Sien Egg-
ers, Barbara Sarafian, Ivan Pecnik en 
Ini Massez.
Nederlands gesproken animatiefilm (BE)

Regisseurs: Ben Tesseur  
en Steven De Beul
Duur: 50 + 40 minuten
Leeftijd: 3+

Tickets: 3 euro

Kinderfilm: Rintje en Rintje 2

TICKETS & INFO: www.terkommen.be 

Donderdag 27 oktober 2022 – 20.15u - Lezing @ ‘t Fabriek

Deze lezing focust zich 
op de beginjaren (rond 
1980) van de Belpop, wat 
een razend interessante 
periode in de Belgische 
muziekwereld was en 
tot nu toe nog enigszins 
onderbelicht. Het woord/
genre Belpop moest nog 
uitgevonden worden…  
mèèr hierover in de lez-
ing uiteraard. Van de 
eerste elpees van The 
Kids (1980) tot de eerste 
uitzendingen van Vrijaf 
(1982). Gust Decoster is 
de man die het van op de eerste rij heeft meegemaakt en 
vooral mee heeft gemààkt! Hij vertelt fragmenten uit het ico-
nische boek, anekdotes, verhalen, analyses en muziekfrag-
menten.

Razend interessant voor wie er bij was, en misschien nog 
meer voor wie het nièt heeft mogen of kunnen meemaken.

Tickets: 10 euro

Donderdag 27 oktober 2022 – 20.15u - ‘t Fabriek

Denken dat ik controle heb over m’n eigen 
leven. Willen vasthouden aan zekerheden 
omdat ik dat geleerd heb. Is alles toeval of 
heb ik mijn eigen toekomst in handen? 
Wat denken de mensen over mij en wat 
denk ik over mezelf? Al deze vragen 
geven me angsten, angsten die me dwing-
en de dingen te controleren, maar is het 
niet beter om de dingen los te laten en te 
zien wat er dan op je pad komt.
Loslaten is een humoristische voorstelling 
die mij verplicht de dingen waar ik mee 
worstel te benoemen. Herkenbare ver-
halen van en voor mensen die ook met 
hetzelfde worstelen. Ik ben 50 jaar en het 
wordt tijd dat ik de komende 50 jaar de 
controle stap voor stap laat vieren. 

Jan Van Looveren is een acteur en televisiepresentator. Hij 
is onder andere gekend van programma’s als Tragger Hippy, 
Ja Jan en FactCheckers. Als acteur speelde Jan ook mee in 
verschillende theater- en musicalproducties, waaronder een 
rol in de musical Spamelot. .

Tickets: 16 euro, reducties 14 euro

De beginjaren van de 
Belpop: Wit-lof from 
Belgium - Gust De Coster

Comedy
Jan Van Looveren: 
Loslaten
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Investeer via de coöperatieve ven-
nootschap ECO2050 in de windpar-
ken op de Noordzee. Zo ondersteun 
je het klimaat én het kan je een mooi 
rendement opleveren. Een win-win 
situatie dus, voor jou en je leefom-
geving!

ECO2050 is een initiatief van Nuhma, 
Het Limburgs klimaatbedrijf, waartoe 
ook Hoeselt behoort. Nuhma inves-
teert al 20 jaar in de productie van 
hernieuwbare energie via participaties 
in diverse vennootschappen zoals o.a. 
Aspiravi, Limburg Wind en Bionerga. In 
2019 besliste Nuhma om een coöpe-
ratieve vennootschap op te richten: 
ECO2050. Dit om burgers te betrek-
ken en hen de kans te bieden ook te 
investeren in haar groene energiepro-
jecten. Sinds 2020 is ook Efin betrok-

ken in ECO2050. Efin is in handen van 
15 gemeenten en investeert net als 
Nuhma in vennootschappen die actief 
zijn in hernieuwbare energieproductie.

Via ECO2050 investeer je in drie 
windparken op de Noordzee: C-Power 
(54 turbines) het eerste Belgische 
offshore windpark, Rentel (42 turbines) 
en tot slot SeaMade (58 turbines). De 
drie parken samen zijn goed voor de 
energieproductie equivalent aan het 
verbruik van méér dan 1 miljoen gezin-
nen! Wist je trouwens dat ECO2050 
op heden de enige coöperatieve 
vennootschap is met een lopende 
uitgifte die burgers in staat stelt te 
participeren in de offshore windpro-
jecten in de Belgische Noordzee? We 
stellen dan ook met enige fierheid dat 
we voorloper zijn in burgerparticipatie 

voor wind op zee! Zo ondersteunen 
we allen samen de energietransitie.

Ook jij kan je steentje bijdragen aan 
de energietransitie en meewerken 
aan duurzame oplossingen voor de 
huidige maatschappelijke uitdagingen. 
Windenergie op zee ondersteunen, 
kan door in te tekenen op aandelen 
via de website van ECO2050 vanaf 
50,64 euro per aandeel. Je wordt re-
gelmatig betrokken bij de werking van 
ECO2050 om samen meer draagvlak 
te creëren voor een duurzaam ener-
giebeleid. Tot slot kan een aandeel in 
ECO2050 je als coöperant een mooi 
rendement opleveren.

Meer info: www.eco2050.be of stuur 
je vraag naar welkom@eco2050.be

ECO2050: Samen windenergie op zee 
ondersteunen

De Witte in het centrum is terug ge-
opend onder de nieuwe naam ‘De 
Witte Bij Haar’. Natalie Pinsart (32) nam 
de zaak over uit haar grote passie voor 
de horeca. Als jobstudent werkte ze 

steeds in frituren: eerst bij Frituur Mau-
rice en daarna mocht ze zich opwerken 
bij Frituur De Krekel in Zutendaal, waar 
ze tot voor kort heeft gewerkt. Met de 
nodige dosis ervaring startte ze nu dan 
haar eigen zaak op.

Met De Witte Bij Haar wil Natalie Hoe-
selt nieuw leven inblazen en het cen-
trum meer doen opleven.
Het is voor haar altijd een droom geweest 
om een frituur over te nemen. Deze kans 
liet ze dan ook niet voorbijgaan. Je kan 
bij De Witte Bij Haar niet alleen terecht 
voor overheerlijke frieten, maar ook voor 
lekkere broodjes die ze zelf samenstelt. 
De meningen van de klanten dragen 
bij aan een continue verbetering van 
de nieuwe recepten. Streven naar de 
beste service en de lekkerste smaken  

staat voor Natalie op nummer 1.

De Witte Bij Haar is alle dagen open 
van 11.00 tot 14.00 u. en van 17.00 tot 
22.00 u. Enkel op zon- en feestdagen 
is de frituur in de voormiddag gesloten.

Tot binnenkort!
Natalie

Pas geopend: De Witte Bij Haar
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BlaBlaBla. Geen excuses. Laat een 
screeningsmammografie nemen. Want 
tijdig opsporen is belangrijk.

Vroegtijdige opsporing is de beste
bescherming tegen borstkanker.  
Laat van je 50ste tot en met je 69ste 
elke twee jaar gratis een screenings-
mammografie nemen.

Meer weten over het bevolkingson-
derzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor 
Kankeropsporing op 0800 60160 
tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 
16.00 uur, stuur een e-mail naar info@
bevolkingsonderzoek.be, of surf naar 
borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Oktober 2022: maand van het 
Bevolkingsonderzoek Borstkanker 

Wist je dat elke winter 1 op de 10 
mensen griep krijgt?  De COVID-19 
epidemie maakt het ook dit jaar extra 
belangrijk voor risicogroepen om 
zich te laten vaccineren tegen de 
griep. Behoor je tot één van volgende 
groepen, vraag dan je vaccin in de 
apotheek zodra het beschikbaar is. Je 

hebt daarvoor geen voorschrift meer 
nodig.

Wie laat zich het best vaccineren?
1. Iedereen vanaf 50 jaar.
2. Zwangere vrouwen.
3. Chronisch zieken.
4. Mensen die in een woonzorgcen-

trum, psychiatrische instelling voor 
lang verblijf of instelling voor per-
sonen met een beperking opgeno-
men zijn.

5. Iedereen die onder hetzelfde dak 
woont als deze risicogroepen. 

6. Iedereen die onder hetzelfde dak 
woont als kinderen jonger dan 6 
maanden.

7. Iedereen werkzaam in de gezond-
heidssector.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Voor risicogroepen kost het vaccin 
minder dan 5 euro. Verblijf je in een 
woonzorgcentrum dan is het zelfs 
gratis. Wil je weten of je tot een risico-
groep behoort en hoeveel je griepvac-
cin precies kost? Vraag het je huisarts 
of huisapotheek.

Winter op komst? Haal je griepprik.



Wie mag gebruik maken van de uit-
leendienst?
De uitleendienst is er in eerste instantie 
voor de Hoeseltse erkende vereni-
gingen. Dat zijn de verenigingen die 
aangesloten zijn bij een erkende ge-
meentelijke adviesraad. Maar ook o.a. 
straat- en buurtcomités, de Hoeseltse 
scholen en de rusthuizen komen in 
aanmerking.

Welke materialen zijn er beschikbaar?
Het aanbod is zeer divers, gaande 
van nadarhekken, podiumelementen, 
statafels, tafels en stoelen tot techni-
sche materialen zoals geluidsinstalla-
ties, verlichting, een stroomgenerator, 
beamers, een geluidsmeter, een me-

gafoon, drankbonnenkistjes, geldkist-
jes, partytenten, vlaggenmasten en 
tentoonstellingspanelen. Maar ook een 
reuze-vier-op-‘n-rij, een sportkoffer, 
seingeversmateriaal, fluo-veiligheids-
hesjes en verkeerskegels zijn bijvoor-
beeld aanwezig.

De materialen worden regelmatig aan-
gevuld of vernieuwd. Zo zullen binnen-
kort de tafels vernieuwd worden omdat 
de huidige al aardig geleden hebben 
onder het veelvuldig gebruik.

Hoe aanvragen?
Materialen aanvragen kan via het 
vrijetijdsloket in Ter Kommen. Het 
aanvraagformulier, de materiaallijst en 
het volledige reglement vind je op de 
gemeentelijke website (ontspannen 
> ik organiseer > uitleendienst). Je 
kan de aanvraag aan het loket binnen 
brengen, maar mailen mag ook naar 
vrijetijd@hoeselt.be.

Wat kost het?
Veel van de materialen zijn gratis te 
leen. Voor sommige materialen betaal 
je een kleine huurprijs.

Enkele aandachtspunten
• Materialen kunnen maximum 1 

jaar voor de start van de activiteit 
gereserveerd worden. Enkel voor 

gemeentelijke evenementen wordt 
hierop een uitzondering gemaakt;

• Wie eerst komt, eerst maalt;
• Voor elke uitleen dient er een over-

eenkomst ondertekend te worden 
waarin de huurder/lener zich akkoord 
verklaart met het geldende regle-
ment;

• Per dag dat materialen te laat wor-
den ingeleverd, worden evenveel 
dagen extra huur aangerekend per 
materiaal;

• BELANGRIJK!!! Geleverde materialen 
moeten voor het ophalen terug-
geplaatst en/of -gestapeld worden 
zoals ze geleverd worden. Als dit niet 
gebeurt zal er een boete aangere-
kend worden.

• Materialen mogen niet geleend wor-
den op naam van een vereniging die 
niet de organisator is. Onrechtmatig 
verkregen materialen zullen beboet 
worden met 200 euro boven op de 
normale huurprijs. Als de vereni-
ging op wiens naam de aanvraag 
gebeurde medeplichtig is, kan deze 
vereniging een jaar lang het recht op 
ontlenen ontzegd worden.

Vrijetijdsloket Ter Kommen
Europalaan 2
vrijetijd@hoeselt.be
089 30 92 10

Uitleendienst in de kijker

Ter ondersteuning van het verenigingsleven en de evenementen, is er al 
jarenlang een uitleendienst aanwezig in onze gemeente. Hier wordt goed ge-
bruik van gemaakt. Toch willen we deze dienstverlening graag nog eens in de 
kijker zetten. Enerzijds voor de verenigingen die nog niet bekend zijn met het 
aanbod, anderzijds om een aantal regels uit het reglement nog eens onder de 
aandacht te brengen.
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Gezinnen die verwarmen met huis-
brandolie of propaan in bulk kunnen 
een eenmalige forfaitaire toelage van 
225 euro aanvragen als tegemoet-
koming aan de sterke stijging van de 
energieprijzen. Heb jij je toelage nog 
niet aangevraagd? Lees dan hier of je 
in aanmerking komt en hoe de toelage 
kan aanvragen.

Wie kan de toelage aanvragen?
Elk gezin aan wie een leverancier tus-
sen 15 november 2021 en 31 decem-
ber 2022 huisbrandolie (stookolie) of 
propaan in bulk heeft geleverd voor 
de verwarming van het hoofdverblijf, 
kan de toelage van 225 euro netto 
aanvragen.
Die toelage kan slechts eenmaal per 
gezin worden aangevraagd en wordt 
zowel toegekend aan gezinnen die in 
een eengezinswoning wonen als aan 
gezinnen die in een flatgebouw zijn 
gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?
De toelage wordt enkel toegekend als 
je een formulier invult. Dat kan zowel 
online als op papier. Online aanvragen 

worden sneller verwerkt. In dat geval 
moet je je digitaal identificeren (bv. 
met je elektronische identiteitskaart of 
Itsme). Vul je het toch liever op papier 
in, dan stuur je het correct ingevulde 
formulier aangetekend terug naar:

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Ver-
warmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Heb je recht op andere premies?
De stookoliecheque van 225 euro is 
niet de enige maatregel die de rege-
ring nam om de koopkracht van de 

huishoudens te ondersteunen.
Door de diversiteit aan maatregelen is 
het niet altijd gemakkelijk om te weten 
voor welke je in aanmerking komt. 
Daarom ontwikkelde de FOD Econo-
mie een online vragenlijst waarmee je 
aan de hand van enkele vragen snel 
kan nagaan op welke maatregel je 
aanspraak kan maken. 

Je vindt de vragenlijst op onze website: 
https://energiemaatregelen.be

Stookoliecheque: vraag jouw toelage  
van € 225 aan  

HUWELIJKEN   
06.08.2022 Inge Jeosch en Jo Engelen

06.08.2022 Nele Carlier en Christiaan Hex

19.08.2022 Miche Hendrikx en Pieter Van Doninck

20.08.2022 Tina Van Stappen en Jonne Bertels

26.08.2022 Marijke Franssens en Frans Stakenborg

26.08.2022 Hilde Wijnen en Kim Gijbels

27.08.2022 Natasha Valkenborg en Gertjan Philips

OVERLIJDENS
1/08/2022 Wouters Philomène 10/12/1947

5/08/2022 Dusaer Lizette 12/07/1938

6/08/2022 Martens Julia 30/04/1930

7/08/2022 Mottart Jeannine 27/07/1948

8/08/2022 De Vreese Reimond 24/05/1942

9/08/2022 Bellen Irène 3/03/1941

11/08/2022 Voes Joseph 12/05/1932

16/08/2022 Milissen Maria 19/04/1923

16/08/2022 Wagemans Francoise 29/10/1935

23/08/2022 Jans Bruno 10/08/1947

23/08/2022 Ketelslegers Firmin 29/09/1946

28/08/2022 Caenen Jeannette 7/07/1923

Burgerlijke stand en bevolking

Ontdek hier op welke premies 

jij recht hebt
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De dorpsrestaurants staan in oktober 
ook in het teken van geestelijke ge-
zondheid:

Dinsdagen 4 en 18 oktober
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen
Info en inschrijven:
OCMW Hoeselt 089 30 92 60
Dinsdag 18 oktober staat de restau-
rantdag in het teken van de spreu-
kenactie ‘Samen VEERkrachtig’ en 
hebben we extra aandacht voor het 
geestelijk welzijn van iedereen!

Donderdagen 6, 13, 20 en 27 okto-
ber
Dorpsrestaurant De Dagschotel Alt-
Hoeselt
12.00 u.   PC De Altenaar
Info en inschrijven:
Ludo Hex  0477 35 17 45
Donderdag 13 oktober is er een 
uitwisselingsbezoek met het dien-
stencentrum in het teken van de 
10-daagse Geestelijke Gezondheid. 
Het maaltijdenrestaurant sluit die 
middag haar deuren; het OCMW-
busje is beschikbaar op aanvraag.

Dorpsrestaurants OCMW Dienstencentrum

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, van 
1 tot en met 10 oktober, nodigen we iedereen uit om posi-
tief naar zichzelf te kijken, de eigen kracht te ontdekken 
en elkaar te versterken. De intergemeentelijke preventie-
werking wil extra aandacht schenken aan de geestelijke 
gezondheid van de inwoners van Bilzen, Hoeselt, Riemst, 
Tongeren en Voeren. In oktober zijn er daarom een aantal 
acties gepland.

Dinsdag 4 oktober
Infosessie rond het afstemmen van je hartritme
Je leert je hartritme afstemmen op de andere ritmen van je 
lichaam zoals bijvoorbeeld je ademhaling. De infosessie is 
geschikt voor alle leeftijden. Kom luisteren en oefenen in 
deze workshop rond hartcoherentie.

19.30 tot 20.30 uur - ‘t Paenhuys, Paenhuisstraat 11 in 
Riemst

Woensdag 5 oktober 
Workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’
Ben je tussen de 16 en de 30 jaar en wil je graag meer info 
over de bouwblokken van je geluk?
De workshop start om 14.00 uur en duurt de hele namiddag. 
Wie wil is om 12.00 uur al welkom voor een broodjeslunch. 
Kom dan naar ’t Fabriek in Hoeselt, Europalaan 4. Een fan-
tastische locatie voor jongeren om elkaar te ontmoeten.

Donderdag 6 oktober 
Interactieve lezing ‘De kracht van ouder worden’
Tijdens deze lezing willen we graag de 55-plussers  aan-
spreken. We worden bewust gemaakt van wie we zijn en wat 
we willen zijn in deze leeftijdsfase. De levensveranderingen 
heb je niet onder controle. Hoe je ermee kan omgaan wel. 
Je gaat naar huis met praktische tips waarmee je thuis verder 
aan de slag kan. 

19.00 tot 21.00 uur - cafetaria van LDC De Wijzer, Eikenlaan 
24 in Bilzen

Woensdag 12 oktober
Workshop ‘De 4 grote gevoelens’
Kinderen van het 2e tot het 6e leerjaar kunnen deze work-
shop volgen. Ze leren dankzij creatieve opdrachten hoe ze 
de grote gevoelens (boos, bang, blij en bedroefd) kunnen 
herkennen en gepast kunnen uiten.

14.00 tot 16.00 uur – Hoeneveldje 1 in Voeren

10-daagse van de geestelijke gezondheid
Samen zijn we veerKRACHTig!

SCHRIJF JE IN
Alle activiteiten en workshops zijn gratis, maar we vra-
gen wel om in te schrijven. Dit doe je door te mailen 
naar preventievegezondheid@elz-zuidoostlimburg.be. 

Telefonisch inschrijven kan ook:
• Hartritme 012 44 09 17
• Geluk zit in een klein driehoekje 089 30 92 00
• De kracht van ouder worden 089 39 96 20
• De 4 grote gevoelens 04 381 99 40
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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.:  12.30 – 16.15 u. 
di.:  gesloten
Maak je afspraak via www.hoeselt.be of bel  089 51 03 43  
(milieudienst) of 089 30 92 40 (technische dienst)

 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
Do. 6 oktober:  gemeentehuis
Ma. 17 oktober:  alle gemeentelijke diensten
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+ avondmarkt

HOESELT
KERMIS

VR 

14/10
van 16.00 - 
23.00 uur

ZA 

15/10
van 16.00 - 
23.00 uur

ZO 

16/10
van 14.00 - 
23.00 uur

MA 

17/10
van 14.00 - 
23.00 uur
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