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Beste Hoeselaar, 

Nog twee maanden en dan is het zover: 
onze jeugddienst gaat weer op inleefreis 
met twaalf Hoeseltse jongeren, waarvan ik 

dit jaar één van de gelukkigen ben die 
meegaat. Daarom dat ik graag het 

voorwoord van deze editie hieraan 
wil wijden, want zo’n inleefreis is 
allesbehalve een snoepreisje. De 
focus ligt op intercultureel leren, 
kennismaken met de plaatselijke 
bevolking en steun geven aan 
lokale projecten. 

Dit jaar is de bestemming Kaap-
stad: de op een na grootste stad 

van Zuid-Afrika. De reis ernaartoe 
wordt georganiseerd door Haspen-
voud International, een samenwer-
kingsverband tussen de jeugd-
diensten van Hoeselt, Borgloon en 
Riemst. Uit elke gemeente mogen 
twaalf jongeren tussen de 19 en 
27 jaar meegaan en verder wordt 
de groep vergezeld door drie 
begeleiders en een fotograaf. Een 
hele bende dus om mee op pad 
te gaan maar reizen in het verle-
den naar onder andere Oekraïne, 
New York en Krakau bewijzen 
dat dat geen probleem is. 

Zondag 2 april vertrekken 
we in Zaventem voor 

een meer dan 16 uur 
durende reis richting 
Kaapstad. Daar be-

ginnen we aan een intensief elfdaags reisprogramma met 
onder andere een uitwisseling met universiteitsstudenten, 
het opzetten van een speelpleinwerking in een van de 
townships en een bezoek aan een lagere en middelbare 
school. Naast kennismaken met de lokale bevolking en 
cultuur zal ook een bezoek aan de toeristische trekpleis-
ters zoals de Tafelberg en Cape Point niet ontbreken. Ver-
der staat ook nog een stadswandeling en een safari op 
de planning. Een hele boterham dus waarvoor de groep 
jonge avonturiers nu de nodige voorbereidingen aan het 
treffen is. Stuk voor stuk toppers trouwens en ik hoop dat 
zij er even hard als ik naar uitkijken om te vertrekken. Wil 
je de reisavonturen graag volgen? Hou dan in april de 
Facebook- en Instagrampagina van onze jeugddienst in 
de gaten. De terugvlucht is gepland op vrijdag 14 april en 
een dag later zullen we terug toekomen in Hoeselt.  

Voor zolang we onze gemeente natuurlijk nog Hoeselt 
mogen noemen, want vanaf 1 januari 2025 zal ze wel-
licht deel uitmaken van een groter geheel. En dat geheel 
heeft een nieuwe naam nodig die jij als inwoner mee gaat 
bepalen. Uiteraard is het bepalen van die nieuwe naam 
slechts een klein onderdeel in het participatieve fusietra-
ject dat we hebben uitgestippeld om jou als inwoner zo 
nauw mogelijk te betrekken in het proces. Zo zijn er dit 
voorjaar ook nog heel wat info- en themasessies gepland 
waar we je vragen en ideeën graag ter harte nemen. Meer 
informatie hierover (en nog veel meer) kan je vinden in  de 
bijlage van deze editie van Hoeselt Mag Gezien.

Veel leesplezier!

Jordi Boulet
Voorzitter gemeenteraad  
en raad voor maatschappelijk welzijn

It’s time for Africa!

voorwoord
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Proost op 2023!

De Hoeselaren kunnen zich weer wat veiliger voelen. 15 in-
woners van Hoeselt en omstreken volgden eind 2022 een 
EHBO-cursus, georganiseerd door de lokale afdeling van het 
Rode Kruis. Op 17 januari mochten de afgestudeerden hun 
EHBO-brevet feestelijk in ontvangst nemen.

Het Rode Kruis Hoeselt bood de cursus EHBO-helper gratis aan. 
Dit werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van 
het gemeentebestuur. Dankzij de cursus kregen een aantal ge-
interesseerden de kans om hun kennis van eerstehulpverlening 
bij te schaven. Hun inspanning en die van de vrijwilligers van het 
Rode Kruis Hoeselt draagt bij tot een betere hulpverlening en 
verzorging voor alle inwoners in geval van nood. 

Wie ervoor kiest om zich belangeloos in te zetten om de mede-
mens hulp te bieden wanneer het nodig is, mag in de bloeme-
tjes worden gezet. Het schepencollege uitte haar blijk van waar-
dering voor de afgestudeerden met een plechtige uitreiking van 
de EHBO-brevetten in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur wil de samenwerking met het Rode Kruis 
in de toekomst enkel maar versterken. Eerder stelde het ge-
meentebestuur al AED’s (automatische externe defibrillatoren) 

ter beschikking in de verschillende deelgemeenten. De lessen 
van het Rode Kruis die inwoners leren hoe daarmee om te gaan, 
zijn mooi complementair. Bijkomende opleidingen als ‘hartveilig’, 
‘reanimatie’, ‘defibrillatie’, een nieuwe cursus ‘EHBO-helper’ en 
een grotere focus op veiligheid voor de inwoners biedt ons al-
len een mooie meerwaarde. 

Hoeselt veiligere gemeente  
dankzij 15 kersverse EHBO-helpers

Meer weten over de activiteiten van het Rode Kruis Hoe-
selt? Neem eens een kijkje op hun website: 
www.rodekruis.be/afdeling/hoeselt/ 

Meer dan 200 Hoeselaren trokken op zondag 8 januari naar 
Sint-Huibrechts-Hern voor de nieuwjaarsdrink. Daar trak-
teerde het gemeentebestuur op bubbels, soep en hapjes. Er 
werd geklonken op het nieuwe jaar en de beste wensen wer-
den aan elkaar overgemaakt. The Party Table Band zorgde 
voor de muzikale noot. De receptie vond plaats in de onlangs 
gerenoveerde gemeentelijke zaal ‘De Herner’ die hierbij dan 

ook officieel werd voorgesteld aan de bevolking. De reacties 
die wij opvingen waren unaniem positief. Daarbij zijn woor-
den van dank voor de vrijwillige uitbaters zeer op zijn plaats!

Voor wie niet aanwezig was, wil het gemeentebestuur bij 
deze toch nogmaals haar beste wensten overmaken voor 
een gezond, liefdevol, gezellig en aangenaam 2023!
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HOLA (de Hoeseltse Leefmilieu Advies-
raad) zet zich al jarenlang in voor het 
dierbaar Hoeselts natuurschoon. Dit 
jaar bestaat HOLA 35 jaar. En dat kan 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij-
gaan. 

Daarom is iedereen van harte welkom 
op de feestelijke jubileumviering op 
donderdag 2 maart 2023 in GC Ter 
Kommen (Europalaan 2).

MIDDAGPROGRAMMA
× Vanaf 14.00 uur: doorlopend ten-

toonstelling van tekeningen van de 
leerlingen van alle Hoeseltse basis-
scholen

× Vanaf 15.00 uur: uitreiking prijzen 
tekenwedstrijd 

AVONDPROGRAMMA
× 19.30 uur: filmavond en lezing over 

de das
 De avond wordt verzorgd door Fre-

derik Thoelen, bekend van het tv-
programma ‘Dieren in nesten’, als 
rechterhand van Sil Jansen en bio-
loog bij het Natuurhulpcentrum in 
Oudsbergen. Frederik is sinds vorig 
jaar ook stadsbioloog van Hasselt én 
vooral: dassenkenner bij uitstek.

× Plechtige bekendmaking van de 
milieu/klimaatverdienstelijke 2022

× Hernieuwing van de adoptiegelof-
te ‘De Das’ tussen het gemeentebe-
stuur en de provincie Limburg.

× Feestelijk samenzijn met een re-
ceptie aangeboden door het ge-
meentebestuur

Uitnodiging: HOLA viert  
35ste verjaardag op 2 maart

Kom jij delen in de feestelijkhe-
den? Je kan je gratis inschrijven 
via HolaHoeselt@gmail.com (ver-
plicht!)

De Europese das (meles meles) is de grootste inheemse marterachtige en is 
bij ons ook de enige soort die in familieverband leeft. Sinds jaar en dag komt 
de das daarnaast in Vlaanderen enkel nog voor in onze Haspengouwse re-
gio. Daarom wordt hij ook wel eens de Limburgse panda genoemd.

Dassen zijn groot en hebben een typerende wit-zwarte vacht. Het familie-
verband waarin ze leven maakt hun sociaal gedrag fascinerend voor ons 
mensen. Daarnaast zijn ze ook meesterbouwers van diepe burchten met 
meerdere verdiepingen en in- en uitgangen. 
Soms blijft een rassenfamilie wel honderden  
jaren in dezelfde burcht wonen. 
 
Dassengemeente
De das komt in Hoeselt veelvuldig voor. 
De biotoop van onze gemeente is ook bij-
zonder geschikt voor deze soort. Dassen 
leven voornamelijk in en langs onze mooie 
holle wegen, graften en oude boomgaar-
den. Onze gemeente telt ongeveer 25 tot 
30 dassenburchten. Een tip dus om hier met 
aandacht voor de dieren naar op zoek te gaan 
tijdens een natuurwandeling. Samen met Voe-
ren hebben we de grootste dassenpopulatie 
van Vlaanderen en ver daarbuiten.

Waarom staat de viering in het teken van de das?

Dassenweetjes
• Dassen leven in groep 

samen in een burcht, 
maar toch gaan ze af-
zonderlijk op zoek naar 
voedsel. 

• Dassen kunnen tot 16 
jaar oud worden. 

• Een das houdt geen 
winterslaap, maar is wel 
minder actief tijdens 
koudere periodes.
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Je kan het tegoed huisvuilzakken van 2023 vanaf 13 februari 
afhalen met je eID bij onderstaande handelaars. Het aantal 
huisvuilzakken dat is inbegrepen in de afvalbelasting wordt 
berekend in functie van de gezinssamenstelling op 1 januari 
2022:
- Eenpersoonsgezin: 2 rollen van 22L
- Tweepersoonsgezin: 2 rollen van 44L
- Driepersoonsgezin: 2 rollen van 44L + 1 rol van 22L
- Vierpersoonsgezin en meer: 3 rollen van 44L

Ook de gft-sticker van 2023 is te verkrijgen vanaf 13 februari. 
De gft-sticker van 2022 blijft nog geldig tot en met de opha-

ling van 29 maart 2023. Vergeet vanaf de volgende ophaling 
je nieuwe gft-sticker dus niet te kopen en op je gft-container 
te kleven!

Haal je huisvuilzakken en/of gft-sticker hier af: 
in Hoeselt
- Boekhandel 8’n, L. Lambrechtsstraat 12
- Carrefour Market, Bilzersteenweg 12

in Bilzen
- AVEVE Bilzen, Eikaart 15
- Carrefour Market, Tongersestraat 73 

Tegoed huisvuilzakken en gft-sticker 2023 
verkrijgbaar vanaf 13 februari

Het is dus niet voor niets dat onze 
gemeente de das adopteerde als be-
schermde diersoort. In 2009 onder-
schreven alle Limburgse gemeenten 
een charter bij de provincie Limburg ter 
bescherming van diersoorten die veel 
voorkwamen in hun gemeente of regio. 
Daarbij werd de das door Hoeselt als 
vanzelfsprekend in het RUP (Ruimte-
lijk Uitvoeringsplan) opgenomen als 
kwetsbare diersoort. 

De bescherming is drieledig: zowel de 
burcht, als de voedselgronden, als de 
migratieroutes van de das worden be-
schermd. Burchten spelen een belang-
rijke roI in de voortplanting van de das. 
Veranderingen in het landschap kunnen 
voor een vermindering van voedsel-
gronden zorgen. Het is dan ook nood-
zakelijk gebieden optimaal in te richten 
als foerageergebied voor de das. Een 
derde knelpunt is het ontbreken van 
veilige foerageer- en migratieroutes. In 
het dichte Vlaamse wegennetwerk blijft 

verkeer immers de grootste doodsoor-
zaak voor de das. Het plaatsen van 
dassentunnels en -rasters kan de druk 
op de bestaande populatie aanzienlijk 
verminderen en migratie van dieren 
een zetje in de goede richting geven.

Voor meer info over dassen kan je te-
recht op de website van Natuurpunt 
(https://www.natuurpunt.be/pagina/das) 
en van de Dassenwerkgroep Limburg 
(https://www.provinciaalnatuurcentrum.
be/likona/werkgroep-dassen).

Beschermde diersoort sinds 2009

Wat kan jij doen voor 
de das?
Met het project ‘Dieren onder de 
Wielen 2.0’ wil Natuurpunt ieder-
een oproepen om dode dieren 
langs de weg te melden. Zo kan 
men de gevaarlijkste wegen voor 
dieren in kaart brengen.
× Heb je een dode das of een an-

der dood dier langs de weg ge-
zien? Ga naar http://www.dieren-
onderdewielen.be/ en meld het.

× Ga op zoek naar sporen van de 
das met de sporenfolder. Heb jij 
sporen gevonden? Meld het op  
https://waarnemingen.be/

Kom alles te weten  
over dassen

Plantactie Orchis in Wermse Gerlabeekvallei 
(2009)
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in Hoeselt Check online voor de laatste updates!

Donderdagen 2, 9, 16 en 23 februari
DORPSRESTAURANT  
DE DAGSCHOTEL ALT-
HOESELT
12.00 u.  PC De Altenaar

 Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 3 februari
EMILE VERSTRAETEN:  
DE IDEALE VIOOL
20.15 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Zondag 5 februari
OPENDEURDAG DRUMBAND 
ALT-HOESELT CAFÉ AU LAIT 
14.30 u.   PC De Altenaar, Smisstraat 46 

 www.facebook.com/drumbandalthoeselt

Maandagen 6 en 20 februari
REPAIR CAFÉ ‘TEXTIEL’
9.00 u.    Ensorzaal, OCMW Hoeselt

 OCMW Hoeselt 089 309 260                                                                             

Woensdag 8 februari
KINDERFILM: MIJN MOEDER 
IS EEN GORILLA
14.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Donderdag 9 februari
INFOAVOND ‘SLAAPLEKKER’
19.30 u.    ’t Fabriek, Europalaan 4

 info & inschrijven: 
www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Zondag 12 februari
EETDAG K.V.G.
11.30 u.  GC Ter Kommen

  jeanverjans@telenet.be

Dinsdagen 14 en 28 februari
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u.   GC Ter Kommen

 OCMW 089 30 92 60

Donderdag 16 februari
OPENKLASDAG 
BASISSCHOOL  
DE TWEESPRONG
19.00 u.   De Tweesprong, 
Romershovenstraat 76

 secretariaat.spelenderwijs-tweesprong 
     @kodb.be 

Donderdag 16 februari
LEZING:  
JAN BALLIAUW:  
RUSLAND EN HET WESTEN
20.15 u.   ‘t Fabriek

 www.terkommen.be

Vr 17, za 18, vr 24 en za 25 februari
TONEELVOORSTELLING HTG: 
MARTHA EN MATHILDA
20.00 u.   GC Ter Kommen

 www.htghoeselt.be      

Dinsdag 21 februari
CARNAVALSFUIF KVV
21.00 u.   GC Ter Kommen

 www.kvvhoeselt.be

Zaterdag 25 februari
VOORLEESUURTJE  
‘DE EERSTE SCHOOLDAG 
VAN MILAN’
10.00 u.    Bibliotheek De Kimpel, Bilzen

 info & inschrijven: 
www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be

Zondag 26 februari
HIBERNATREFFEN  
MC HOESELT
08.00 u.   GC Ter Kommen

 www.mchoeselt.be

Woensdag 1 maart
VOORDRACHT  
ENERGIE@HOME
20.00 u.   Werm Huis, Bovenstraat 31

 daniel.deschaetzen@belgacom.net

Donderdag 2 maart
JUBILEUMVIERING  
HOLA 35 JAAR
Vanaf 14.00 u.     GC Ter Kommen

 holahoeselt@gmail.com           

Donderdag 2 maart
JAKOBSCAFÉ 
- ONTMOETINGS-
AVOND VOOR 
(TOEKOMSTIGE) 
PELGRIMS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
19.30 u.      Lokaal 1, GC Ter Kommen

 afdelinglimburg@
compostelagenootschap.be 

Vrijdag 3 maart
STAN VAN SAMANG:  
ANDERS DAN ANDERS
20.15 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Zondag 5 maart
WINTERWANDELING EUPEN 
SPORTDIENST HOESELT
Vertrek 08.00 u.    GC Ter Kommen

 vrijetijd@hoeselt.be

Trek je wandelschoenen alvast aan, 
want binnenkort organiseert onze 
sportdienst een wandeling, of beter ge-
zegd een Spaziergang, om de omge-
ving van Eupen te verkennen. Wat mag 
je verwachten van de dag?

× Vertrek met de bus om 8.00 uur aan 
GC Ter Kommen.

× Voormiddag maken we een wande-
ling van een 9 à 10 km rond de Ves-
derstuwdam (of Wesertalsperre). 

× Namiddag is er een valleiwande-
ling van 6 km met tussendoor een 
hapje en een drankje voorzien voor 
de liefhebbers. Deze wandeling is 
optioneel; wie liever zelf de streek 
van Eupen verkent is vrij om dat te 
doen. 

× Om 19.00 uur vertrekken we terug 
naar Hoeselt.

Deelnameprijs: 10 euro p.p., inclusief 
gidsen, verzekering en busvervoer.

Inschrijven kan via www.hoeselt.be/
ontspannen/aanbod. De plaatsen zijn 
beperkt tot max. 50 deelnemers.

Schrijf je in!

Winterwandeling in Eupen op 5 maart

UITVERKOCHT
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TICKETS & INFO: www.terkommen.be 

Vrijdag 3 maart 2023 om 20.15u – GC Ter Kommen

Begin 2021 bracht Stan Van Samang zijn nieuwe, Engelstalige 
album Feel the Power uit. Om de release van dat succesalbum 
te vieren, trekt hij de theaters in met de nieuwe indoorshow An-
ders dan anders. Met deze nieuwe theatertour wil hij een pas-
send vervolg breien aan zijn vorige theatertour Op de Schoot, 
waarmee hij maar liefst meer dan 70 optredens gaf over heel 
Vlaanderen.

Het is ondertussen tien jaar geleden dat we Stan live zagen en 
hoorden in GC Ter Kommen. Hoog tijd dus dat hij nog eens in 
Hoeselt halt houdt!

Tickets: 25 euro / 23 euro red. via www.terkommen.be

Stan Van Samang: Anders dan Anders

Vrijdag 3 februari 2023 om 20.15u – GC Ter Kommen

Emile zou je kunnen kennen als violist en zanger in de band van 
Bart Peeters of in de begeleidingsband van ‘Liefde voor muziek’. 
In deze eigen voorstelling neemt Emile je mee op zijn zoektocht 
naar de ideale viool. Waar die tocht start ligt vast. Waar ze ein-
digt? Dat is telkens weer een verrassing.
Muzikale vriend Andy Willems (piano) reist mee, heeft de kaart 
en GPS in handen, en mag de koffers dragen. Pianist Andy Wil-

lems heeft een te grote liefde voor muziek 
om zich te laten vastpinnen op één bepaald genre. Na zijn 
klassieke conservatoriumopleiding bij Alan Weiss studeerde 
hij een tweede keer af als jazzpianist aan het Lemmensinstituut 
in Leuven. Je kan Andy dus aantreffen in klassieke ensembles 
maar evenzeer op poppodium of jazzfestival.
Emile en Andy spelen een programma van klassieke muziek, 
jazz, pop, tango en alles wat daar boven, naast, onder of tus-
sen ligt. De chemie tussen deze twee virtuozen levert niet al-
leen een muzikale topavond op, maar zorgt er ook voor dat je 
na de voorstelling gegarandeerd met een glimlach huiswaarts 
keert.

Bij een tapijtconcert zit het publiek lekker gezellig en dicht bij 
de artiest, allemaal in het midden van onze theaterzaal. Instal-
leer je op de tapijten, kussens of stoelen en geniet… Bovendien 
voorzien we een buffetje met lekkere versnaperingen en een 
sfeervolle inkleding om de beleving nog leuker te maken.

Tickets: 12 euro/ 10 euro red. (incl. snacks)  
via www.terkommen.be

Emile Verstraeten: De ideale viool 
Tapijtconcert

Woensdag 8 februari 2023 – 14.00u – GC Ter Kommen

Weesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag klopt 
er een gorilla aan die haar wil adopteren. Het is even wennen, 
maar de twee hebben het samen geweldig naar hun zin. Zo’n 
verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij de nette burgers van 
het stadje, en Jonna dreigt haar nieuwe mama al snel weer kwijt 
te raken.
Een grappige en ontroerende animatiefilm van de makers van 
Gordon & Paddy.

Met de stemmen van moed-
er-dochterduo Ann Reymen 
en Pixie Ramboer.

Nederlands gesproken ani-
matiefilm (SE) 
Duur: 76 minuten - Leeftijd: 5+

Tickets: 6 euro via 
www.terkommen.be

Kinderfilm: Mijn moeder is een gorilla (5+)
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Het ondernemersbloed kruipt bij 
Joppe waar het niet gaan kan. De 
31-jarige runt in Hoeselt ook Het Mar-
ketingbureau, is aan de slag in de IT-
sector waarvoor hij in 2022 de award 
voor Upcoming Channel Talent ontving 
en neemt je nu ook mee op Wijnsafari. 
Ook daarvoor sleepte de Hoeselaar 
een award in de wacht, die voor zake-
lijke toerisme 2022 van Visit Limburg. 
“Een mooie erkenning. Ik ben nogal 
actief in het zakenleven. En daarnaast 
ben ik niet meteen de grote wijnexpert, 
maar wel een rasechte bourgondiër. 
Dat alles heb ik samen gegoten in één 
concept.” 

Verdubbelen
Vorig jaar wist Joppe bijna 2.000 be-
zoekers te verleiden voor een culi-
nair feest doorheen het glooiende 
Haspengouwse landschap. “Dat aantal 
wil ik dit jaar graag verdubbelen”, klinkt 
het ambitieus. Zijn voorliefde voor 
wijn en het lidmaatschap bij JCI Has-

Jonge Hoeselaar  
Joppe Theunis neemt 
je mee op Wijnsafari 
doorheen Haspengouw
Wijn degusteren en met een golfkar van domein naar domein karren. Een 
even simpel als geniaal plan dat Hoeselaar Joppe Theunis mee realiseerde. 
Vanaf maart neemt de gepassioneerde wijnliefhebber en dynamische 
ondernemer, bedrijven en vrienden weer mee op Terroir Wijnsafari.
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selt liggen aan de basis van de Terroir Wijnsafari. “Ik ben lid 
van de vereniging voor ondernemers tot 40 jaar en kreeg 
er de vraag om een slotactiviteit te organiseren. Het leek 
me een leuk idee om op een dag meerdere wijndomeinen 
te bezoeken. Omdat ik iets anders wou doen dan de bus 
nemen, kwam ik op het idee om in de buurt golfkarren te 
huren. Wat volgde was een tocht doorheen velden, het plat-
teland en over rustige wegen. Het viel zo in de smaak dat ik 
de vraag weer kreeg om dit concept voor een internationale 
bijeenkomst het jaar nadien te organiseren. Alleen waren er 
toen liefst 40 deelnemers. Omdat zoveel golfkarren huren te 
duur en te omslachtig zou zijn, heb ik er aangekocht waarna 
het concept van de Terroir Wijnsafari is gestart”, verduidelijkt 
Joppe Theunis.

Lokale specialiteiten
De liefde voor wijn kreeg Joppe Theunis als student te pak-
ken. “Toen werkte ik veel in de horeca. Een gevolg van mijn 
passie voor gastronomie. Gasten verrassen met lokale spe-
cialiteiten, daar houd ik van. Wijnen vormen daar een logisch 
verlengde van. Geef mij maar een goed diner met een bij-
passende wijn en vooral een verhaal erachter. Waar maken 
ze die wijn, op welke manier, welke geschiedenis is eraan 
verbonden … Dat is toch fantastisch als je mensen rond lek-
ker eten, drinken en een verhaal kunt samenbrengen. Velen 

zijn nog niet eens op de hoogte van de ambachtelijke culi-
naire parels die we hier in de buurt hebben”, weet Joppe.

Degustatie 
Het concept wordt letterlijk en figuurlijk fel gesmaakt. “Wij 
vertrekken met de golfkarren en stoppen op vier tot vijf plaat-
sen. Telkens degusteren we een wijntje en er is ook een be-
zoek aan een wijnmaker voorzien. Voor 60 euro exclusief 
btw ontvang je het volledige pakket: de huur van een golfkar, 
de wijnen en de gids. Uiteraard is het ook mogelijk om op 
maat te werken”, luidt het. En voor wie geen wijn drinkt of 
bob is? “Wij vragen altijd één iemand per kar om minder te 
drinken of om bob te zijn. Als alternatief bieden wij een pak-
ket met vruchtensappen aan die je zelfs bij meerdere top- 
restaurants op de kaart vindt.” Op een stop in Hoeselt is het 
voorlopig wel nog even wachten. “Er zijn nochtans een aan-
tal wijngaarden in het Hoeseltse. Ik denk dan aan De Ranker 
en het jongere Vin de Goffin in Alt-Hoeselt. Ook zijn er di-
verse wijnranken aangeplant in de Groenstraat. Het zijn be-
loftevolle wijngaarden van wijnmakers die volop bezig zijn 
met hun product te optimaliseren. Ongetwijfeld gaan wij er 
ooit nog veel plezier aan beleven”, besluit Joppe Theunis.
Info: www.terroir-wijnsafari.com

Artikel: Geert Houben
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Repair Café?
Ben je zelf niet zo handig met verstel- en 
naaiwerk maar wil je kapotte spullen 
toch niet zomaar weggooien? Dan kan 
je vanaf nu terecht in het Repair Café 
van het OCMW Dienstencentrum.                               
Iedereen uit de buurt kan hier terecht. 
Kapotte spullen worden vanaf 9.00 
uur afgeleverd, er wordt besproken 
welke herstelling er moet gebeuren. 
Voor 12.00 uur dezelfde dag haal je 

de herstelde spullen af (tenzij anders 
afgesproken).

Wat kan je laten herstellen?
- Broeken en rokken verkorten of ver-

smallen
- Nieuwe rits inzetten in een jas, broek 

of rok
- Losgekomen naden vaststikken of 

vastnaaien
- Overgordijnen aanpassen in de lengte 

- Nieuwe elastiek inrijgen
- …

Wanneer?
Elke eerste en derde maandag van de 
maand, van 9.00 tot 12.00 uur in de 
Ensorzaal, OCMW Hoeselt. Het Repair 
Café is in principe gratis maar een vrije 
bijdrage is altijd welkom. 

Info: OCMW Hoeselt | 089 309 260

Pas geopend: Melius
Psychologenpraktijk Melius opende een nieuwe vestiging 
in Hoeselt, Hortensialaan 5. Hier kunnen jongeren (vanaf 12 
jaar) en volwassenen terecht. Ook jongeren en volwassenen 
met “moeilijk” gedrag (agressie, druggebruik, delinquentie …) 
zijn welkom. Karen en Lies, beiden werkzaam in de praktijk in 
Hoeselt, hebben ervaring met deze doelgroep. 

Karen Penxten is sinds 2010 Master in 
de Klinische Psychologie (UGent) en be-
haalde in 2015 haar postgraduaat in de 
Gedragstherapie (KU Leuven). Zij is me-
depraktijkhouder van Melius en werkte 
voorheen in de vestiging in Tongeren. Zij 
werkt met jongeren vanaf 16 jaar en met 
volwassenen. Zij is ook opgeleid in At-

tachement Based Family Therapy en past deze 
therapie toe om de band tussen ouders en hun 
kind terug te versterken bij problemen.

Lies Vos is sinds 2010 Master in de 
Klinische Psychologie (UGent). Zij deed 
ervaring op bij Arktos: een vzw voor kin-
deren en jongeren in moeilijke situaties. 
Hier werkt zij als vormingswerker met 
jongeren en als coördinator voor het 
team van vormingswerkers. Zij gaat aan 
de slag met kinderen/jongeren vanaf 12 
jaar en jongvolwassenen.

Meer info: www.praktijkmelius.be 

Opstart Repair Café ‘Textiel’

In de kerstperiode organiseerde de 
Pastorale Eenheid H. Maria Magda-
lena (overkoepeling van de Hoeseltse 
parochies) onder de naam Een pakje 
voor Jezus een inzamelactie van niet 
bederfbare voedingsmiddelen ten 
voordele van de plaatselijke Sint-
Vincentiusvereniging. Via verschil-
lende kanalen werd de actie bekend 
gemaakt en ook de lagere scholen 
werden betrokken bij dit initiatief. De 
pakjes konden zowel in de kerk als via 
de school bezorgd worden.

Het was een waar succes! De vrijwil-
ligers van Sint-Vincentius zullen de 
ingezamelde goederen bedelen aan 
de meest noodlijdenden in onze ge-
meente.
Namens hen dan ook een dankjewel 
aan iedereen die heeft bijgedragen 
aan het welslagen van deze actie.

Een pakje voor Jezus: inzameling Sint-Vincentius

Wil jij Sint-Vincentius Hoeselt ondersteunen? Je kan steeds een gift storten 
(vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest). Voor Hoeselt: storten op rekeningnum-
mer BE02 3100 3593 3940 met als mededeling “Sint-Vincentius Hoeselt nr 594”.

HUWELIJKEN
Datum Levenspartners

17/12/2022 Flordeliza LEONG en Kees BRIL

OVERLIJDENS
Datum Naam van de overledene Geboortedatum

1/12/2022 Cuypers Valentinus 3/05/1930

6/12/2022 Nelissen Clement 16/11/1936

13/12/2022 Dusaer Jozef 17/03/1946

13/12/2022 Potargent Willy 12/12/1949

20/12/2022 Meisters Jozef 27/04/1947

21/12/2022 Jehaes Magdalena 8/02/1932

21/12/2022 Doomen Mariette 3/12/1932

Burgerlijke stand en bevolking
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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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Anders  
dan Anders

STAN VAN  
SAMANG

VR 
03/03
2023

20.15 u.
GC TER KOMMEN
Stan Van Samang trekt opnieuw naar het theater met zijn nieuwe show 
‘Anders dan Anders’. Met deze nieuwe theatertour wil hij een passend 
vervolg breien aan zijn vorige theatertour ‘Op de Schoot’, waarmee hij maar 
liefst meer dan 70 optredens gaf over heel Vlaanderen.

Tickets: 25 euro | 23 euro (reducties)

www.terkommen.be


