Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
11 maart 2022

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!

Nieuwe collega voor
communicatie: hallo!
Zoals een goed jaar geleden werd aangekondigd in
de eerste Apprëpó, is er intussen een communicatieambtenaar aangesteld.
Florence Machiels is sinds 1 februari 2022 aan de
slag in Ter Kommen op het voormalige bureel van
Kurt Driesen. Florence is 29 en woonachtig in Hoeselt. Ze staat in voor de interne en externe communicatie van de gemeente en voor de communicatie van
de vrijetijdsdiensten. Dat houdt o.a. in: promotie van
de activiteiten, infoborden, tv-schermen, nieuwsbrieven, UiTinHoeselt en drukwerk. Florence is bereikbaar via 089 309 216 of
communicatie@hoeselt.be.
Als je iets wil laten publiceren in ons maandelijks magazine Hoeselt Mag
Gezien, kan je daarvoor vanaf nu ook bij Florence terecht.
We geven hiernaast de regels nog eens mee.

Heropstart van de activiteiten
Vraag tijdig het nodige aan

Nu we naar code geel zijn overgeschakeld, leeft de evenementensector en
het verenigingsleven weer helemaal op. Wil je zelf iets organiseren? Vergeet dan niet om tijdig de nodige vergunningen, materialen, subsidies
en/of extra promotiemiddelen aan te vragen!
Je vindt alle informatie over de mogelijkheden, reglementen en aanvraagformulieren terug op onze website.

Hoe plaats je iets
in Hoeselt Mag
Gezien?
• Héél korte meldingen van 1 of
2 zinnen kunnen als band worden geplaatst.
bv: Onze vereniging verwelkomt xxx als nieuwe voorzitter
| Chiro is op zoek naar oude
stoelen | Vergeet de eetdag
van onze vereniging niet op
zaterdag xx/xx | Voortaan vind
je onze vereniging in ons nieuw
lokaal op dit adres |…
• Max. 3x per jaar mag er een
artikel van max. 1.250 tekens (incl. spaties) worden geplaatst.
• Max. 1x per jaar mag er een
groot artikel van 2 pagina’s
(600 à 700 woorden) worden
geplaatst. Dit geldt voor speciale gelegenheden, zoals een
jubileum of viering.
• Stuur altijd als aparte bijlage (een) bijpassende afbeelding(en) mee.
• Winnende tombolanummers
worden niet gepubliceerd.
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Huldigingen 2021: en de laureaten zijn…
Begin maart maakten we de laureaten van de huldigingen
voor het jaar 2021 bekend. Daarmee mochten we weer
een aantal Hoeseltse toppers van formaat in de bloemetjes zetten! Diverse verdienstelijken die elk op hun manier
in de kijker liepen en waar we als Hoeselaren terecht trots
op mogen zijn. In totaal waren er 9 laureaten:

Cultuur

De trofee van cultuurverdienstelijke 2021 werd uitgereikt aan Monique Moers. Als mede-oprichtster en 50
jaar actief lid van Het Hoeselts Toneelgezelschap (HTG)
toverde Monique doorheen de verschillende toneelstukken vaak een lach (soms ook een traan) op de gezichten
van de toeschouwers. En als ze niet zelf op de planken
stond, zorgde ze achter de schermen mee voor vermakelijk toneel.
Daarnaast prees de cultuurraad Thérèse Thompson dit
jaar als sociaalverdienstelijke 2021. Niet alleen is ze al
50 jaar bestuurslid bij Ferm Werm. Maar ook is Thérèse

haar sociaal engagement binnen het Wermse dorpsleven lofwaardig. Naast vele andere initiatieven is ze zo
bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de eetdag.

Lifetime Achievement Award

De Lifetime Achievement Award 2021 gaat naar E. Zuster Machteld Heidedal. Zuster Machteld is alom bekend
in Hoeselt vanwege onder andere haar behartiging van
catechese en eerste communie in Hoeselt en deelgemeenten en haar inzet voor de Hoeseltse jeugd.

Sport

De sportverdiensten 2021 zijn:
• Gerard Vandebosch, al 25 jaar bestuurslid van wandelclub De Doorntrippers. De wandelclub zelf bestaat
40 jaar.
• Van TTC Tamara, 3 leden die al 30 jaar bestuurslid zijn:
Marcel Mombeek (voorzitter)
Willy Willems (jeugd en recreatie spelers)
Josee Pondrix (onderhoud en hulp bij organisaties)

Janne Mercken werd bekroond als beloftevolle jongere
2021 door de Hoeseltse sportraad (AAS&B). Ze is 12 jaar
en werd in 2021 Nationaal Kampioen Dressuur in klasse D licht met haar pony Othello van het Dijkhof. Janne
heeft Othello helemaal zelf opgeleid en getraind tot dit
niveau sinds ze 9 jaar was. Daarnaast werd ze eerder ook
dubbel Provinciaal Kampioen klasse C licht springen met
pony Arrow.

Roel Govaerts, tot slot, werd gekroond tot sportfiguur
recreatie 2021. Roel liep een blessure op tijdens een
verkeersongeval met de fiets, maar dat hield hem niet
tegen om in Malaga zijn eerste marathon te lopen in
minder dan 3 uur.

De tweede sporttrofee gaat dit jaar naar Rajdado Vzw
Hoeselt. Ondanks de coronaperiode hebben de vrijwilligers zich verder met hart en ziel ingezet om mensen met
een beperking te laten paardrijden. Rajdado vzw verdient
daarmee de trofee van sportclub recreatie 2021.

Dit jaar wees de milieuraad (HOLA) de prijs voor milieuverdienstelijke 2021 toe aan de kerkfabriek (kerkraad)
van Alt-Hoeselt met hun uniek project Belevingsboomgaard Alt-Hoeselt vzw. Het project houdt onder andere de historische herstelling van de gronden in, creëert
een natuurlijke verbinding tussen de Gerlabeek en het
Wijngaardbos en vormt een educatieve plek evenals een
rust-/uitkijkpunt voor lokale wandelaars en fietsers.

Annelies Nijssen werd door de sportraad (AAS&B) uitgeroepen tot sportfiguur competitie 2021 voor haar
topprestatie op het WK atletiek in Kenia in de categorie
800m. Daarnaast was ze de enige Belgische deelneemster op het EK veldlopen in Dublin afgelopen december.
De prijs van sportclub competitie is dit jaar uitgereikt
aan de U17 van KVV Hoeselt als sportteam competitie
2021. De jonge voetballers wonnen in de eerste helft van
het seizoen 2021 alle matchen. Ze scoorden daarin maar
liefst 100 doelpunten en werden herfstkampioen.

Milieu | Klimaat | Natuur

Tijdens de huldigingen zaten we nog in de uitloper van corona, waardoor er geen feestelijke huldigingsavond kon
plaatsvinden. Daarom werden alle laureaten én genomineerden thuis gefeliciteerd. Nogmaals proficiat aan allen!
Onze laureaten werden extra in de kijker gezet met
leuke filmpjes over hun prestaties. Je kan ze terugvinden op de Facebookpagina van de gemeente Hoeselt.

Tot € 180 voor je vereniging n.a.v. Vlaanderen Feest!
Vlaanderen Feest! voorziet in 2022 naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap opnieuw tussenkomsten in de kosten van straat- en buurtfeesten
en lokale verenigingsinitiatieven. De doelstelling is om ‘feestivals’ van geanimeerd
gemeenschapsleven te stimuleren.
Dit jaar start de campagne met het openingsweekend van vrijdag 24 tot en met
zondag 26 juni en loopt verder gedurende een 11-daagse van vrijdag 1 juli tot en
met de Vlaamse Feestdag op maandag 11 juli. Buurtcomités en plaatselijke verenigingen kunnen organisatiepartner worden. Zo kunnen ze met inachtneming van de
voorwaarden voor hun buurtfeesten genieten van een feestcheque tot € 180.
Wil je dus tijdens de 11-daagse een straat- of buurtfeest of een plaatselijke verenigingsactiviteit organiseren? Stel je kandidaat via www.vlaanderenfeest.eu voor een
tussenkomst in gemaakte kosten via een optie op een feestcheque tot €180. Kandideren kan vanaf 11 maart tot zolang er feestcheques beschikbaar zijn.

Schrijf je in voor Start To Jog 2022
Wil jij na 13 weken op je eigen tempo de 5 km van
de Atlas Copco Hoeselt Run met Era Connect kunnen
lopen?

• We oefenen wekelijks driemaal waarvan dinsdag
en donderdag op de atletiekpiste, in groep en onder
begeleiding. In het weekend loopt iedereen individueel
en zonder begeleiding.
• Eens een les missen is geen ramp. Iedereen krijgt het
schema om na een gemiste les alsnog op eigen initiatief in te halen
• De Start To Jog staat open voor kinderen vanaf 8 jaar.
Startdatum: dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur
Startlocatie: nieuwe atletiekpiste Ter Kommen
Inschrijvingsgeld: €40 voor volwassenen, €25 voor
kinderen
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Ook dit jaar organiseert de Hoeseltse sportdienst in
samenwerking met Hoeselt Run een Start To Jog. De
inschrijvingen zijn intussen geopend!

Wat zit er in het deelnamegeld inbegrepen?
• de verzekering
• enkele lessen versterking van de rompstabilisatie
• douchen in de sporthal
• gratis inschrijving voor de “Atlas Copco Hoeselt Run
met ERA Connect” op zondag 26 juni 2022 en bijhorend T-shirt
Schrijf je nu in via onze sportdienst.

Geef je mening over het Mottepark
met een focus op de individuele (natuur)beleving waar de educatieve en
historische beleving van de Mot een
onderdeel van is.

Jullie hebben er misschien al van gehoord: in Hoeselt leeft het idee om
het gebied rond de Mot in het centrum in te richten als een landschapspark. De open ruimte van meer dan
5 hectare ligt tussen de Dorpsstraat
en de Dr. Willem Meersstraat. Het
gebied wordt de groene long van
het centrum van Hoeselt, waar inwoners op een recreatieve manier
kunnen vertoeven. Het uitgangspunt is om een park aan te leggen

Inspraak via het participatieplatform
Gemeente Hoeselt wil dit plan opstarten door inwoners inspraak te
geven. Sinds midden februari loopt
er via het participatieplatform ‘Oer
Gedach’ een project om de inwoners
van Hoeselt meer tekst en uitleg
te geven én hen aan het denken te
zetten over hoe het landschapspark
eruit zou kunnen zien.
Brainstormsessie in Ter Kommen
Op donderdag 24 maart 2022 om
20.00 uur houden we in Ter Kommen een fysieke brainstormsessie,
waar alle inwoners van Hoeselt hun

ideeën mogen geven. Daarna gaan
de ontwerpers aan de slag om het
masterplan op te maken. Het ontwerpplan wordt eind juni (de datum
wordt nog bekendgemaakt) voorgesteld aan het brede publiek. Tijdens
die workshop kunnen nog bijsturingen komen. Dan wordt het masterplan pas afgewerkt.
Als je aanwezig wil zijn op de
brainstormsessie, kan je hier
inschrijven of via e-mail naar
mottepark@hoeselt.be. Laat ook
weten met hoeveel personen je
komt. Tot dan!
En vergeet niet om ‘oer gedach’
te geven over de inrichting het
landschapspark via oergedach.
hoeselt.be!

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’.
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