Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
10 december 2021

Hoi!

We beschikten weer over enkele interessante berichten die we maar al te graag
met jullie willen delen. Apprëpó, wat vind jij van onze nieuwsbrief? Laat het ons
weten via vrijetijd@hoeselt.be!
Veel leesplezier!

Trefpunt of
algemene
vergadering
Het is héél lang geleden dat er
nog een algemene vergadering van de adviesraden georganiseerd werd, oftewel een
Trefpunt, waar we met de drie
adviesraden samen (jeugdsport-cultuur) één gezamenlijke bijeenkomst organiseren.
Corona zorgt ervoor dat we dit
opnieuw voor ons uit moeten
schuiven. Maar… ook wij zitten
met een knaldrang. Daarom beloven we, van zodra dat dit weer
veilig kan, om een extra feestelijk Trefpunt voor alle verenigingen te organiseren!

REPRISE zet 120 jaar
podiumkunsten in de kijker
In november vond in ’t Fabriek een infomoment plaats over het project REPRISE.
De aanwezige verenigingen werden door
Erfgoed Haspengouw meegenomen in
het participatieve karakter van dit project
waarin 120 jaar podiumkunsten in Haspengouw in de kijker wordt gezet. Heel
wat verenigingen tekeneden present. Maar
omdat niet alle verenigingen aanwezig
konden zijn, wordt er nog een laatste digitaal infomoment georganiseerd waarbij
iedereen kan aansluiten die er in november
niet bij kon zijn. Het is immers belangrijk
dat alle verenigingen die eventueel zullen participeren aan REPRISE dit infomoment gevolgd hebben.
Benieuwd naar wat dit project te bieden heeft en wat het voor jouw vereniging kan betekenen? Volg dan deze laatste (digitale) infosessie op donderdag
16 december om 19u00. Het zal ongeveer één uur duren.
Inschrijven is gratis en kan via DEZE LINK. Na inschrijving krijg je de dag voordien dan nog een mailtje met de inloggegevens.

Wie waren de toppers van 2021?
Ook voor het jaar 2021 gaan we op zoek naar de personen
en verenigingen die het verdienen om eens in de bloemetjes te worden gezet. Iedere Hoeselaar kan een persoon
of vereniging voordragen binnen de categorieën sport,
sociaal, cultuur en natuur/milieu/klimaat en dit tot uiterlijk
3 januari 2022. De huldiging zelf zal naar alle waarschijnlijkheid weer online gebeuren omwille van de geldende
coronamaatregelen.
Alle info vind je in de folder in bijlage (die ook huis-aanhuis in Hoeselt zal verdeeld worden).

Gebruik van de nieuwe atletiekpiste Ter Kommen
Eind juni dit jaar opende schepen van
sport Johan Schoefs de vernieuwde
atletiekpiste aan Ter Kommen. De
piste bestaat uit twee lussen: een
atletiekpiste van 300 meter en aansluitend een joggingpiste van 200
meter. De totale afstand bedraagt
dus 500 meter.
De werken verlopen in verschillende
fasen. De werken die nog moeten
uitgevoerd worden zijn het plaatsen
van een afsluiting met één ingang
tussen het zwembad en ’t Fabriek
en verder zal er nog groenaanplanting voorzien worden.
Maar de piste is dus al geruime tijd
toegankelijk voor joggers en lopers.
Om alles een beetje ordelijk te laten

verlopen en de piste zo goed mogelijk te onderhouden, werd er een
gebruiksreglement opgesteld. We
geven je graag de belangrijkste punten hieruit mee:

te die kan variëren van 175 tot 350
euro. Bijkomend kan er nog een
sanctie opgelegd worden door de
vzw Sport Hoeselt, die optreedt als
uitbater van de buitenterreinen.

• Het terrein is toegankelijk tussen
6u en 22u;
• Dieren zijn niet toegelaten;
• Gooi geen afval op de grond, wel in
de vuilbakken;
• Speel geen storende muziek af;
• Betreedt de piste niet met schoenen met noppen;
• Voertuigen en alles op wielen zijn
verboden op de piste;
• Stap niet door de aanplantingen.

Het volledige reglement is te verkrijgen aan het vrijetijdsloket in Ter
Kommen.

Overtreders op deze regels, worden
gesanctioneerd met een GAS-boe-

De atletiekpiste is vrij te gebruiken
maar is op volgende momenten enkel voorbehouden voor ADD Hoeselt:
- elke woensdag
van 18u30 tot 19u30
- elke donderdag
van 18u30 tot 19u30
- elke zaterdag
van 10u00 tot 11u00

Verbouwingen Ter Kommen
De gebouwen van Ter Kommen zijn de 40 jaar gepasseerd. Dat maakt dat er hier en daar wel wat verouderd is
en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarom
werden in de gemeentelijke begroting de nodige budgetten voorzien om de foyer en burelen van Ter Kommen te
verbouwen. Er werd alvast een architect aangesteld. De
eerste plannen zijn veel belovend. De aanvang der werken is voorzien in het najaar van 2022. Uiteraard gaan
de werken wat hinder opleveren in 2022-2023, maar de

sporthal en de zaal van GC Ter Kommen zullen steeds
beschikbaar blijven. De toegang tot de gebouwen en de
sanitaire blok zal wel op een andere manier moeten georganiseerd worden. We rekenen daarbij op het begrip
van de gebruikers van onze zalen en lokalen, maar zijn
er tegelijk van overtuigd dat de werken een meerwaarde
zullen betekenen voor het Hoeseltse sociaal-cultureleen sportleven!
Wordt zeker vervolgd!

Vragen, suggesties, meer info,…?
Dienst vrije tijd - Europalaan 2-4 - 089 30 92 10 - vrijetijd@hoeselt.be
Jouw vereniging is lid van een Hoeseltse adviesraad (Cultuurraad, AAS&B of Jeugdraad). Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat in de lidmaatschapsaanvraag
werd aangegeven dat je graag info ontvangt van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Je gegevens worden veilig bewaard en enkel gebruikt om informatie
te verspreiden naar de verenigingen.
Wil je deze mails niet meer ontvangen? Dan kan je je eenvoudig uitschrijven met een reply op deze mail en als mededeling ‘uitschrijven nieuwsbrief’.

verenigingen in

