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Beste inwoner van Hoeselt

Laat ik allereerst beginnen 
met je namens het college van 
burgemeester en schepenen 
alle goeds toe te wensen voor 
jou en je naasten. Vooral veel 
voorspoed en een goede ge-
zondheid. Samen met familie 
en vrienden schoven we aan 
de feesttafel aan. De gekoes-
terde familierecepten en de 
lekkere streekgerechten kon-
den niet ontbreken. Mag ik als 
dessert even opscheppen over 

onze dienstverlening binnen het OCMW. Onze dienst 
draaide op volle toeren. Denk maar aan de opvang van 
de talrijke Oekraïners en de energiecrisis.

Als schepen van Sociale Zaken en Welzijn benadruk 
ik nogmaals dat de maatschappelijk assistenten en de 
juriste binnen het OCMW zich dagelijks blijven inzetten. 
Aarzel dan ook niet om contact met hen op te nemen 
mocht je hulp nodig hebben. Het OCMW is er al lang niet 
meer enkel voor de minderbedeelden. Heb je een pro-
bleem of een doodgewone vraag over sociale aangele-
genheden, twijfel niet en kom naar het Sociaal Huis.

Als schepen van Senioren kan ik je meedelen dat de 
groep Korian begonnen is aan de nieuwbouw van ons 
woonzorgcentrum. Zo kunnen we in de toekomst onze 
Hoeseltse senioren huisvesten in een vernieuwd woon-
zorgcentrum terwijl ze in hun vertrouwde omgeving kun-
nen vertoeven.

Vooral ook een dikke proficiat gewenst aan alle vrijwil-
ligers van dorpsrestaurant Hoeselt, dorpsrestaurant 
Alt-Hoeselt en de vrijwilligers van het Dienstencentrum. 
Lieve mensen, twijfel niet en neem een keertje deel aan 
de geweldig initiatieven van het Dienstencentrum. Er 
worden tal van activiteiten georganiseerd en er is voor 
elk wat wils: van sportieve bezigheden tot leerrijke cur-
sussen en een praatcafé.

En nog een nieuwtje: vanaf januari krijgen toekomstige 
ouders de kans om zich digitaal in te schrijven bij Het 
Loket Kinderopvang. Dat is een neutraal informatie- en 
ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar 
kinderopvang. Je kan er terecht voor informatie over 
alle kinderopvanginitiatieven voor kinderen van 0 tot 12 
jaar. Ook hier staan onze begeleiders klaar om jullie te 
helpen.

Bij deze wil ik jullie allen danken voor de samenwerking 
en blijf ik steeds beschikbaar voor alle Hoeselaren die 
graag een babbeltje slaan met mij of hun bezorgdheden 
met mij willen delen. 

Graag nodigen wij als gemeentebestuur iedere Hoese-
laar uit op onze nieuwjaarsborrel waar we samen het 
glas kunnen heffen op een liefdevol 2023. Daarover 
meer in deze Hoeselt Mag Gezien.

Tot ziens
Heidi Berx
Schepen

Veel goeds voor jou en je 
naasten. Vooral veel voorspoed 

en een goede gezondheid!

voorwoord
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Volgens het gemeentelijk GAS-reglement is het in onze gemeente niet toegestaan om 
vuurwerk af te steken of wensballonnen op te laten. Ook dit eindejaar zal de burge-
meester, bevoegd voor dierenwelzijn en voor de algemene veiligheid, als hoofd van 
het gemeentebestuur geen uitzonderingen toestaan op het algemene verbod.

Waarom een verbod? Vuurwerk afsteken houdt een risico op materiële en menselijke 
schade in. De knallen en flitsen zijn daarnaast voor veel dieren angstaanjagend, met 
verloren gelopen of gewonde dieren als gevolg. Ook heel wat mensen ervaren stress 
door het lawaai. Bovendien is het afsteken van vuurwerk vervuilend. Het zorgt voor 
een toename van CO2 en fijnstof in de lucht. Voorts belanden de zware metalen in de 
riolering, de lucht of de bodem.

Bedankt om jullie aan het vuurwerkverbod te houden.

Verbod op vuurwerk tijdens 
eindejaarsperiode

De gemeentebesturen van Bilzen, 
Hoeselt, Riemst en Voeren willen de 
arbeidsmarkt in de regio versterken en 
zullen daarom nauwer gaan samenwer-
ken met de VDAB. Zo’n 500 vacatures 
raken niet ingevuld. De werkloosheids-
graad ligt in de vier gemeenten lager 
dan het Limburgse gemiddelde.

In de regio is er vooral een groep van 
laaggeschoolden, langdurig werk-
zoekenden, werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking die moeilijk aan de 
slag geraakt. Naast 1.500 werklozen 
telden de vier gemeenten samen ook 
7.500 niet beroepsactieven. Dat zijn 
mensen die ervoor kiezen om thuis te 
blijven, of die door ziekte of handicap 
niet kunnen werken of die een leefloon 
ontvangen. 

Ondanks de onzekere economische 

tijden, ligt het aantal vacatures in Lim-
burg hoger dan ooit. De VDAB heeft 
zo’n 1.717 vacatures waarvan er bijna 
500 vacatures niet ingevuld raken. 
De sectoren met de meeste vacatu-
res in de regio zijn de bouw, zakelijke 
dienstverlening, groot- en kleinhandel, 

schoonmaak en onderwijs.

Het actieplan moet ook de sociale eco-
nomie stimuleren, en er zullen acties 
georganiseerd worden voor de lokale 
werkgevers.

Artikel: VRT

Samenwerking met VDAB om 500 vacatures in te 
vullen

Vanaf 2023 zal de bibliotheek op 
vrijdagen gesloten zijn in plaats van 
op dinsdagen. Door deze wijziging 
zien de openingsuren van de bib er 
vanaf januari 2023 zo uit:

Maandag: 16.00 tot 19.00 uur
Dinsdag: 14.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag: 16.00 tot 19.00 uur
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Zondag: Gesloten 

We zien jullie in het nieuwe jaar dan 
ook op dinsdagen graag terug!

Nieuwe  
openingsuren 
van de bib
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Open jij op 6 en 7 mei de deuren van 
je atelier, samen met meer dan 2000 
beeldend kunstenaars in Vlaanderen 
en Brussel? Schrijf je dan tussen 9 ja-
nuari en 6 februari in voor Atelier in 
beeld, het grote open atelierweekend 
voor beeldend kunstenaars. 

Atelier in beeld is een laagdrempelige 
manier om je werk en je werkplek aan 
een (nieuw) publiek te laten zien. Be-
ginners en gevorderden, professioneel 
en niet-professioneel, jong en oud: ie-
dereen vanaf 18 jaar met een werkplek 
in Vlaanderen of Brussel kan deelne-
men, of je nu in een loods, een aparte 
kamer thuis, een leegstaand pand of 
gewoon aan de keukentafel werkt.
Meer info vind je op atelierinbeeld.be. 

Atelier in beeld zoekt kunstenaars!

Een erfgoedactiviteit niks voor jouw vereniging? Toch wel! 
Of je vereniging nu een lange geschiedenis heeft, bijzondere 
voorwerpen met een verhaal of een opmerkelijke gewoonte 
tijdens repetities, activiteiten, optredens, wedstrijden … alles 
wat jouw vereniging wil doorgeven aan de volgende gene-
ratie is erfgoed. Zijn er straffe verhalen vast te leggen over 
jouw buurt of vereniging? Vieren jullie binnenkort een jubi-
leum en wil je analoge documenten en foto’s van activiteiten 
doorheen de jaren digitaliseren? Aarzel niet en dien een pro-
jectaanvraag in bij Erfgoed Haspengouw. Je vindt alle info en 
meer inspiratie op www.erfgoedhaspengouw.be. 

Tot 1 februari 2023 kunnen verenigingen, buurtcomités en 
werkgroepen €1.500 aan subsidies aanvragen voor hun 
erfgoedactiviteit.

Vraag tot 1 februari een  
projectsubsidie aan voor je 
erfgoedactiviteit

Vanaf 9 januari tref je in de bib op het gelijkvloers een instal-
latie, gedoopt ‘De Speelvogel’, aan. Hij zit vol met spelletjes, 
voeldozen en een verkleedkoffer. Je vindt er wel 20 verschil-
lende oude en nieuwe spelletjes in terug!  

Ideaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar, maar ook leuk voor 
(groot)ouders die spelletjes uit hun jeugd kunnen delen met 
hun kinderen.

Voor De Speelvogel naar de bib komt, zal hij in de week van 
2 tot 6 januari ook opgesteld staan bij de kinderopvang in 
het centrum. Daar kunnen de kindjes hem dus al een week 
eerder ontdekken!

De speelvogel van Erfgoed 
Haspengouw reist naar  
Bib Hoeselt! 
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TICKETS & INFO: www.terkommen.be 

Zondag 29 januari 2023 om 11.00u – GC Ter Kommen

In zijn 3de familievoorstelling/goocheltheater ‘Verdwalen’ neemt Jahon je 
mee in een woordenloos verhaal vol goochelen, muziek en poppenspel.
Met zijn goocheltrucs als bindmiddel ga je mee op wandeling doorheen 
een bijzonder bos waarin zelfs het eten van een appel een uitdaging is.
Een jongen, een appel en een bos,
Een boom, een specht tikt erop los.
Een jongen, een landkaart, ronddwalen,
Landkaart verscheurd, verdwalen.

Leeftijd: 4 tot 10 jaar - Duur: 45 minuten

Tickets: 6 euro via www.terkommen.be

Jahon: Verdwalen – goocheltheater
Familievoorstelling

Dinsdag 17 januari 2023 om 20.15u – GC Ter Kommen

Met een lading 45-toerenplaten van vergeten, halfvergeten en 
onvergetelijke artiesten tovert Along Comes Mary je favoriete 
theater om tot het gezelligste salon waarin nostalgie en intim-
iteit centraal staan. Een perfecte mix van jukebox-hits, tegelplak-
kers en die single waar-net-dat-tikje-meer-stof-op-lag wordt je 
voorgeschoteld voor een show vol luister- en kijkgenot. Geniet 
ondertussen van ons latenightbuffetje en een lekker drankje. 
Gezelligheid troef!

Gewapend met een strakke band kleurt Mary onstuimig buiten 
de lijnen waarmee jazzland is afgebakend. Onvolprezen arti-
esten als Lee Hazelwood of Irma Thomas, evenals gevierde 
kleppers als Brenda Lee, Ray Charles of Elvis Presley komen aan 
bod in een magische voorstelling waarin je wordt meegezogen 
in een muzikale trip doorheen het tijdperk waarin je platenspeler 
nog op volle toeren draaide.

Tickets: 15 euro (incl. snacks) via www.terkommen.be

Woensdag 18 januari 2023 – 14.00u – GC Ter Kommen

Mamma Boe - Na een lange reis va-
nuit Zuid-Afrika landt er een ooievaar 
op de boerderij van Mamma Boe om 
er een nest te bouwen. Door zijn 
komst stelt Mamma Boe zich vragen 
over haar eigen thuis. Want wat is 
een thuis eigenlijk? Hoe kan je zeker 
zijn dat de weide en boerderij waar 

je woont ook echt je thuis zijn? En is het elders op onze grote 
wereldbol misschien beter? Haar beste vriend Kraai doet er 
alles aan om haar te laten zien dat het gras niet groener is 
aan de overkant, maar dat je wél soms moet verdwalen om 
de weg naar huis te vinden.

Nederlandsgesproken animatiefilm (SE 2021) – duur: 63’

Knofje - Knofje is een roodharig meisje 
van vier-en-een-half. Bij mama thuis 
beleeft ze kleine, alledaagse avon-
turen in en rond het huis. Ze speelt ver-
stoppertje of bouwt samen met papa 
een kasteel. Ze helpt haar moeder 
om de babykamer klaar te zetten voor 
haar nieuwe broertje of zusje. En op 

weg naar huis van de bakker vindt ze een dode vlieg, die ze 
gaat begraven met haar oma. Elke aflevering bestaat uit een kort 
verhaaltje, waarbij Knofje op onderzoek uit gaat.

Nederlandsgesproken speelfilm (NL 2001) – Duur: 60’ 

Tickets: 3 euro via www.terkommen.be

Along comes Mary: 
Op 45 toeren 
Tapijtconcert i.s.m. de Hoeseltse 
vrouwenverenigingen

Kinderfilms:  
Mama Boe en  
Knofje (3+)
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2.000 bomen dankzij 
hulp en steun 
In amper één dag een bos planten, 
het eerste Bollebos in Haspengouw, 
lijkt een onmogelijke opdracht. “Dat 
dachten we ook”, stelt Kristof. “En 
toch hebben we 2.000 bomen aan-
geplant. We kunnen het nauwelijks 
geloven. Het voelt onwezenlijk maar 
de bomen zitten in de plantgaten. 
Het kon dankzij de 265 mensen 
uit Hoeselt en omgeving die een 
vrije zaterdag opofferden om 1.500 
zomereiken, 600 hazelaars, 200 
zoete kers en tientallen exemplaren 
van hagenbeuk, zwarte els, honds-
roos, sleedoorn en Gelderse roos te 
planten. Het zijn allemaal inheemse 
bomen”, vult de medestichter van vzw 
Bollebos aan. Hij dankt het succes 
van de actie ook aan de warme steun 
van veel mensen. “De bomen konden 
we aankopen door 15.000 wenskaar-
ten te verkopen”, vervolgt hij. “Ook 
met boomcadeaus brachten we geld 

Eerste “Bollebos”  
met 2000 bomen  
geplant in Paneel
Dromen zijn bedrog. Althans, zo zong Marco Borsato het. Voor Kristof Kon-
ings, zijn partner Mirte Vanstipelen en Evi Nijs zijn dromen geen bedrog. Ze 
wilden 1 hectare bos planten in Haspengouw. En die droom werd werkelijk-
heid. De drie natuurvrienden zijn er erin geslaagd om op één dag 2000 in-
heemse bomen te planten. “Hiervoor hebben we in Hoeselt een ideale locatie 
gevonden, meer bepaald het gehucht Paneel in de Vallei van de Winterbeek”, 
laat Kristof Konings horen. Samen met Mirte en Evi richtte hij een vzw op om 
met de hulp en de giften van zo veel mogelijk mensen een bos aan te planten 
in Haspengouw. De drie bedachten een creatieve en toepasselijke naam: 
vzw Bollebos. “Voor ons staat dat voor een Bolleboos”, legt Kristof uit. “Het is 
iemand die slim is en die zich gratis en belangeloos inzet voor het klimaat en 
de natuur.”
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bij elkaar. Met zo’n bon konden mensen peter of meter van 
een boom worden. Goed 150 ervan zijn verkocht.”

Speelbos met fruitbomen
Het bos in wording ligt op een weiland dat eigendom is 
van en beheerd wordt door Natuurpunt. “Een ideale plek 
voor de zomereiken en andere soorten die we in de grond 
hebben gestopt”, reageert Guido Bijnens, vrijwilliger bij 
de Hoeseltse afdeling van Natuurpunt. “In de buurt van 
het nog jonge bos staan al inheemse boomsoorten. Ze 
gedijen goed in vochtig Haspengouw waar de weide op 
Paneel deel van uitmaakt.” Bert Vertessen, schepen van 
milieu in Hoeselt, voegt er nog aan toe dat de gemeente 
pal naast het Bollebos een kruidentuin heeft aangelegd. 
“Straks gaan we er nog een speel- en voedselbos aan 
toevoegen”, vertelt hij. “Kinderen kunnen er naar har-
tenlust gaan spelen op natuurlijke toestellen. Het is ook 
een speelterrein voor kinderen van de lagere school ‘t 
Nederwijsje dat niet ver verwijderd ligt van het Bollebos. 
Daar wordt ook een buitenklas ingericht. In het speelbos 
planten we bovendien fruitbomen op hoogstam, struiken 
met stekelbessen en frambozen. Het nu aangeplante bos 
kadert in het breder project van het speel- en voedselbos”, 
zegt Bert Vertessen. ‘t Nederwijsje heeft mee zijn schou-
ders gezet onder het Bollebos.
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Een tweede droom
Met het Bollebos gaat niet enkel de 
wens van Kristof, Mirte en Evi in ver-
vulling. Ook Leen Bijnens uit Hoeselt 
ziet hiermee een droom werkelijkheid 
worden. “Exact 20 jaar geleden zat 
ik op de schoolbanken bij ‘t Neder-
wijsje. Ik maakte als 12-jarige een 
tekening van een bos met klimtou-
wen. Toen al wilde ik een bos mee 
helpen planten. Ik stapte met het idee 
naar de kinderraad van de gemeente, 
maar het bleef toen bij een voorstel. 
Vandaag zijn we exact 20 jaar later 
en mijn droom is alsnog waarheid 
geworden”. Zelf heeft ze ook enkele 
bomen geplant.

Longen voor de 
natuur
Dat deed ook de 7-jarige Ella Hellinx 
uit Hoeselt in het gezelschap van 
haar papa en mama. “Het is haar 
idee om hier een bos mee te helpen 
planten”, zegt de mama. “Ze had van 
school een flyer over het Bollebos 
meegekregen. Zelf is Ella begaan 
met de natuur. Ze houdt er zo van 
om in een bos te spelen.” Elise 
Jeuken en haar zus Dorine uit Bilzen 
hebben ook een steentje, of beter 
een boompje, bijgedragen tot het 
Bollebos. “Mama had ons voor de 
plantactie ingeschreven”, leggen de 
zussen uit. “Het geeft een fijn gevoel 
om toch iets te kunnen doen tegen 
de opwarming van de aarde.” Loes 

Berden en haar zoon Jasper Schep-
pers (11) weten wat een bos met een 
mens doet. “We wonen in Schabos”, 
werpt Loes op. “Het was maar een 
kleine moeite om mee de handen uit 
de mouwen te komen steken voor 
een nieuw bos.” Jasper vond het 
niet enkel een leuke bezigheid op 
de buiten. “Bomen planten is goed 
voor natuur. Meer nog, ze zijn de 
longen van de aarde. Ze houden de 
natuur in stand en doet die groeien.” 
Voor het gezin van Yves Verjans 
uit Hoeselt was het niet hun eerste 
boomplantactie. “Twee jaar geleden 

hebben we met velen 8.000 bomen 
geplant op een terrein op de grens 
van Schalkhoven en Romershoven”, 
vertelt Yves. “Het is een beschei-
den bijdrage om de aarde beter te 
maken.” Het jonge bos daar was het 
resultaat van een campagne van 
Jane Goodall, de nog kwieke dame 
die wereldwijd bekend staat voor 
haar inzet tegen de verandering van 
het klimaat. Ze trekt ook rond de 
wereld om nieuwe bossen op één 
dag aan te planten.    

Artikel: Xavier Lenaers

8  



in Hoeselt Check online voor de laatste updates!

Donderdagen 5, 12, 19 en 26 januari
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u.  PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 7 januari 
NIEUWJAARSCONCERT KON. 
HARMONIE ST. CECILIA
20.00 u.   GC Ter Kommen

 tickets@harmoniehoeselt.be of 0460 95 
54 55

Zondag 8 januari
NIEUWJAARSDRINK VOOR 
ALLE HOESELAREN
10.00 u.   Zaal De Herner (Hernerweg 135)

 www.hoeselt.be

Dinsdagen 24 en 31 januari
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen

 OCMW 089 30 92 60

Dinsdag 17 januari
ALONG COMES MARY
20.15 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Woensdag 18 januari
KINDERFILMS:  
MAMMA BOE & KNOFJE
14.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Vrijdag 20 januari
CARNAVALSBAL CV 8-TEAM 
HOESELT
20.00 u.   GC Ter Kommen

 Kamiel Vandebosch  0498 56 96 62

Zondag 22 januari
RUILBEURS MODELTREINEN 
HOESELTSE TREINCLUB VZW
08.00 u.   GC Ter Kommen

 Danny Smets  089 51 46 44

Maandag 23 januari
DIGITALE INFOSESSIE 
“WORD ONTHAALOUDER” 
DOOR FERM KINDEROPVANG
18.30 u.   online

 samenferm.be/kinderopvang/infosessies

Vrijdag 27 januari
HULDIGING 
VERDIENSTELIJKEN 2022
20.00 u.   GC Ter Kommen

 vrijetijd@hoeselt.be

Zondag 29 januari
FAMILIEVOORSTELLING – 
JAHON: VERDWALEN
11.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Dinsdag 31 januari
BLOEDINZAMELING RODE 
KRUIS
18.00 u.   GC Ter Kommen

 voorzitter@hoeselt.rodekruis.be

uitnodiging

NieuwjaarsbubbelS

Zondag 8 januari 2023Zondag 8 januari 2023
10.00 tot 13.00 uur - Zaal De Herner (Hernerweg 135)10.00 tot 13.00 uur - Zaal De Herner (Hernerweg 135)

Kom jij samen met het gemeentebestuur klinken op een sprankelend 2023?Kom jij samen met het gemeentebestuur klinken op een sprankelend 2023?
Alle Hoeselaren van harte welkom!Alle Hoeselaren van harte welkom!
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Sommige openbare wegen of gebie-
den worden ingericht als woonerf. 
Onze gemeente telt momenteel 
twee woonerven: het gebied Binnen-
hof en de Smalstraat. Daar gelden 
andere regels voor het gebruik van 
de openbare weg, zoals hieronder 
opgesomd.

Je herkent een woonerf aan het ver-
keersbord F12a, dat aan het begin 
van een woonerf staat. Het einde 
van een woonerf wordt aangegeven 
met het verkeersbord F12b. 

Kenmerken eigen aan een woonerf
• Binnen een woonerf mogen de 

voetgangers de volledige breedte 
van de openbare weg gebruiken. 
Ze mogen echter het verkeer niet 
nodeloos belemmeren.

• Kinderen mogen er op de open-
bare weg spelen.

• Bestuurders mogen de voetgan-
gers niet in gevaar brengen en ze 
niet hinderen. Zo nodig moeten 
zij stoppen. Bestuurders moeten 
bovendien dubbel voorzichtig zijn 
ten aanzien van kinderen.

Maximale toegelaten snelheid
Binnen een woonerf is de snelheid 
voor alle gebruikers beperkt tot 20 km 
per uur. 

Parkeren
• Parkeren is enkel toegestaan:

× op parkeervakken die herkenbaar 

zijn door wegmarkeringen, de 
kleur van de vakken, de letter P of 
verkeersborden;

× op plaatsen waar een verkeers-
bord het toelaat.

• Stilstaande of geparkeerde voertui-
gen mogen zowel rechts als links ten 
opzichte van hun rijrichting parkeren.

Welke verkeersregels 
gelden er  
in een woonerf?

© Liesenborghs

F12a                          F12b
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Ongeacht hoe je je oudejaarsnacht 
en nieuwjaarsdag wil doorbrengen, 
de chauffeurs van De Lijn staan voor 
je klaar. En om je alvast optimaal te 
laten genieten van de festiviteiten 

en 2023 onvergetelijk in te stappen, 
kan je dankzij het gemeentebestuur 
gebruik maken van de feestbussen, 
en dat helemaal gratis! Het enige 
wat je daarvoor moet doen is je 

gratis oudejaarsticket aanvragen. Dit 
kan heel eenvoudig op de website 
van De Lijn. 

Voor Hoeselt kan je gebruik maken 
van bus nr. 437 (Genk-Zutendaal-
Bilzen-Hoeselt-Tongeren), maar je 
gratis oudejaarsticket is geldig op 
alle bussen en trams van 18.00 uur 
op 31 december 2022 tot en met 
23.59 uur op 1 januari 2023.

De volledige dienstregeling kan je 
raadplegen via de routeplanner van 
De Lijn of in de app.

We wensen ieder-
een alvast een hele 
fijne en vooral vei-
lige oudejaarsnacht! 

Gratis het nieuwe jaar inrijden
Vraag hier je gratis  
oudejaarsticket aan.

Heb je een 100% elektrische auto? Maar kan je geen eigen 
laadpunt installeren en heb je er ook geen in de omgeving? 
Vraag dan een publieke laadpaal in je buurt op vlaanderen.
be/laadpaal. De aanvraag verloopt via een e-loket. 

De aanvragen voor ‘Paal volgt Wagen’ worden door het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken gescreend 
op volledigheid en ontvankelijkheid. Maximaal 6 maanden 
na de goedkeuring zal de laadpaal geplaatst worden door 
Engie (voor regio Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg) 
of TotalEnergies (voor regio West-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant) op maximaal 250 meter van de woning van de 
aanvrager.

Paal volgt Wagen: vraag een publieke 
laadpaal aan via e-loket
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We hebben de afgelopen weken al 
kunnen proeven van de koudste peri-
ode van het jaar. Niet alleen voelt de 
vrieskou onaangenaam aan, maar ook 
kunnen winterse temperaturen ervoor 
zorgen dat je waterleiding en water-
meter bevriezen. Dat kan je naast het 
ongemak ook heel wat geld kosten. 
Om dit te vermijden, geeft De Water-
groep graag enkele tips.

• Zorg ervoor dat de temperatuur in 
alle lokalen met waterleidingbuizen 
steeds boven het vriespunt blijft. Is 
het niet mogelijk een vorstgevoelig 
lokaal te verwarmen? Plaats dan een 
elektrisch verwarmingslint parallel 
met de leiding en de watermeter. 
Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar 
doe een beroep op een vakman. 

• Geef de nodige aandacht aan bui-
tenkraantjes en leidingen in of tegen 
koude buitenmuren, vooral als die 
zijn blootgesteld aan koude wind.

• Is de woning in de winter onbe-
woond? Speel dan op veilig en sluit 
het water af. Vergeet niet vooraf alle 
leidingen leeg te laten lopen. Draai 
daarom alle kranen open nadat je 
de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken (onmid-
dellijk) zichtbaar zijn, controleer je 

best regelmatig de stand van jouw 
watermeter. Stel je plots een hoog 
verbruik vast? Ga dan op zoek naar 
de oorzaak. Je kan bijvoorbeeld 
’s avonds voor het slapengaan de 
stand van de watermeter noteren. 
Indien je ’s nachts geen water 
verbruikt hebt en je stelt ’s morgens 
toch een gewijzigd verbruik vast, 
dan zit je waarschijnlijk met een lek.

Om goed voorbereid te zijn, con-
troleer je best voor de winter of de 
hoofdkraan goed sluit en de leeg-
loopkraantjes in de buurt van de 

hoofdkraan goed werken. Zo kom je 
in de koude wintermaanden niet voor 
verrassingen te staan.

Zijn je leidingen toch bevroren? Lees 
dan op de website van De Water-
groep hoe je best te werk gaat: www.
dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/
veelgestelde-vragen/wintertips. Je 
vindt er bovendien nog meer handige 
wintertips.

Waterwintertips: 
bescherm jouw 
waterleiding en 
watermeter!



Hoeselt in beeld

Het Hellegat werd in vuur en vlam gezet tijdens de bele-
vingstocht Hemels Hoeselt. © Els Marting De Hemelpoort opent zich voor de bezoekers van Hemels Hoeselt. © Erik Merckx

De horizon kleurt warm aan #Inconcreto. © Bert Driesmans

In Sint-Huibrechts-Hern stap je letterlijk van de herfst in de winter. © Els Hellinx

Honderden lichtjes werden aangestoken voor de 
sterrekindjes tijdens Wereldlichtjesdag @ De Kluis 
van Vrijhern. © Erik Merckx

De afgelopen weken viel er heel wat te beleven in Hoeselt. Hierbij een selectie van 
enkele onvergetelijke momenten die op beeld werden vastgelegd.
Deel ook jouw Hoeselt-momenten met ons! #hoeselt #visithoeselt



OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboortedatum

01/11/2022 Kelleneers Jacques 31/03/1933

15/11/2022 Gilissen Clement 06/08/1953

16/11/2022 Lenaers Jozef 16/10/1933

21/11/2022 Vandormael Jean 03/04/1936

Burgerlijke stand  
en bevolking

Al voor het 37ste jaar 
op rij organiseert 
Orchis in het voorjaar 
een jaarlijkse boom-
plantactie. Om de 

achteruitgang van vele 
dier- en plantensoorten tegen te gaan 
is het belangrijk dat we de natuur in 
Limburg vergroten en versterken. 
Ook tuinen kunnen daarbij helpen. 
Daarom wil de vereniging het aan-
planten van streekeigen plantensoor-
ten in tuinen stimuleren waardoor het 
natuurlijk evenwicht vergroot. Tuinen 

zijn ook de verbindingsschakels tus-
sen verschillende natuurgebieden. 

Plant jij ook mee?
Planten bestellen kan tot 6 februari 
2023 via www.orchisvzw.be.

Het plantgoed kan je afhalen bij de 
gemeentelijke technische dienst (Win-
terbeekstraat 3) op zaterdag 11 maart 
2023 tussen 9.00 en 11.00 uur. De ge-
meente geeft haar inwoners tot 10 euro 
korting op hun bestelling! Deze korting 
krijg je bij afhaling van de planten.

Pas geopend: Vaporking

Sinds kort kan je in onze gemeente terecht bij Vaporking 
van zaakvoerder Jesse Aerts. Vaporking maakt deel uit van 
Group Aerts Bv, een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in 
de verkoop van e-sigaretten, e-liquids en accessoires. Het 
eerste filiaal werd opgestart in 2016. Momenteel baten we 
vijf filialen uit. Na de vestigingen in Ham, Leopoldsburg, Be-
ringen en Hasselt openden we op 19 november ons jongste 
filiaal op de Bilzersteenweg 19C in Hoeselt.

Met Vaporking willen we de consument bewust maken 
van de gevaren die traditioneel roken met zich meebrengt. 
Ons doel is de gewoonte of verslaving van de traditionele 
sigaret te bannen met de beste vervanging op de markt, 
namelijk de e-sigaret. Op deze manier kan de consument 
het nicotinegehalte stapsgewijs afbouwen om daarna de 
gewoonte te verwerpen. 

Met de komst van Vaporking naar Hoeselt willen wij ook de 
Hoeselaren begeleiden in het stoppen met roken. Om dat 
te doen slagen, bieden we een ruim assortiment, advies 
op maat met persoonlijke aanpak en kwalitatieve merken 
aan, gepaard met een leuke babbel. Kom zeker een kijkje 
nemen om de traditionele sigaret te vervangen door een 
minder schadelijk alternatief!

Plantenverkoop natuurvereniging Orchis

Op zoek naar een geschikte opvang-
plaats voor jouw kleine spruit? Vanaf nu 
kan je in Hoeselt via Opvang.Vlaande-
ren je aanvraag voor een opvangplaats 
bij jou in de buurt digitaal opstarten.

Om de zoektocht voor ouders naar een 
opvangplaats zo gemakkelijk mogelijk 
te maken, hebben onze gemeente en 

Opvang.Vlaanderen de handen in el-
kaar geslagen om de kinderopvanglo-
caties digitaal in kaart te brengen via 
het gebruiksvriendelijke platform van 
Opvang.Vlaanderen.

Via dit kanaal kan je eenvoudig een 
aanvraag tot opvang indienen en 
opvolgen. Doordat elke aanvraag tot 

kinderopvang in Hoeselt geregistreerd 
moeten worden via Opvang.Vlaande-
ren, worden ook de noden duidelijk in 
kaart gebracht.

Neem alvast een kijkje  
op opvang.vlaanderen/
hoeselt en dien je aan-
vraag in!

Vraag online je kinderopvangplaats aan 
via Opvang.Vlaanderen
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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

PREMIES EN SUBSIDIES - WOONENERGIELOKET STEBO 
Maak je afspraak via woonenergieloket.stebo.be/hoeselt of bel 

 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. (van 1 oktober t.e.m. 31 maart)
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.
di.: 14.00 – 17.00 u.
wo.:  13.00 – 16.00 u. 
za.:  09.00 – 12.00 u.
vr., zo.:  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 verschijnt 
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.
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20.15 u.
GC TER KOMMEN
Met een lading 45-toerenplaten van vergeten, halfvergeten en onvergetelijke artiesten 
tovert Along Comes Mary uw favoriete theater om tot het gezelligste salon waarin 
nostalgie en intimiteit centraal staan.  Een perfecte mix van jukebox-hits, tegelplakkers 
en die single waar-net-dat-tikje-meer-stof-op-lag wordt u voorgeschoteld voor een 
show vol luister- en kijkgenot.

Op 45 toeren
TAPIJTCONCERT

Along Comes
Mary

Tickets: 15 euro (incl. snacks)

www.terkommen.be

DI 
17/01
2023


