
verenigingen in

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!
Hoi!

Nieuwsbrief voor en van het Hoeseltse verenigingsleven
10 mei 2022

Femma Hoeselt-centrum viert 100 jaar +2

Femma doorheen de jaren
In 1920 werd Het Nationaal ver-
bond van Vrouwengilden opgericht.  
In eerste instantie diende dit ver-
bond ter bescherming van de arbei-
dersvrouwen tegen mensonterende 
werkomstandigheden. Later kwam 
de vereniging onder de naam van 
KAV op voor gelijke rechten voor 
vrouwen en mannen, voor een be-
tere maatschappelijke waardering.
In de jaren ‘70 werd de deur naar 
de moderniteit opengezet. Vrou-
wen werden beschouwd als vol-
wassenen die zelf keuzes konden 
maken. KAV begon de belangen van 

de uit huis werkende vrouwen te 
verdedigen en promootte de Stem 
Vrouw-campagnes. In de jaren ‘80 
werd een werkgroep voor migran-
tenvrouwen opgericht, waar hun 
specifieke problematiek werd aan-
gekaart.

In 2012 werd KAV omgedoopt tot 
Femma. De maatschappij is de af-
gelopen jaren echter meer divers 
geworden, waardoor er begin 2021 
een fusie tussen Femma en de Fe-
derale Wereldvrouwen plaatsvond. 
Daarmee wil ‘Femma Wereldvrou-
wen’ een organisatie zijn voor elke 

vrouw, van welke achtergrond of 
overtuiging dan ook.

Waar staat de vereniging 
anno 2022 voor?
In de 100 bestaansjaren van Femma 
is de werking ontzettend veranderd. 
De vereniging speelt nu voorna-
melijk in op persoonlijke noden en 
maatschappelijke kwesties. Toch is 
de essentie van KAV dezelfde geble-
ven. ‘Femma Wereldvrouwen’ is nog 
steeds een organisatie waarin vrou-
wen elkaar ontmoeten en zichzelf 
kunnen zijn.
Na twee jaar uitstel heeft Femma 
dan toch haar 100-jarig bestaan 
kunnen vieren. Met bubbels, hapjes 
en een lekker eten was het hele-
maal feest. Onze groepsbegeleider 
Anneke Nuyttens vertelde over de 
mijlpalen van KAV-Femma Wereld-
vrouwen in de vorm van ‘Stappen 
die vertellen’. De feesttaart maakte 
het geheel af en iedereen ging vol-
daan naar huis. Blij dat we  na 2 jaar 
opnieuw konden samen zijn en bij-
praten!

In 2020 mocht Femma Hoeselt-centrum 100 kaarsjes uitblazen. De ver-
eniging opgericht voor en door vrouwen moest het feestgedruis wegens 
corona even uitstellen. Enkele weken geleden werd er dan ook dubbel en 
dik gegeten en gedronken op Femma 100 +2.



125 jaar. De Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia van Hoeselt, opgericht 
in 1895, mag intussen heel wat 
kaarsjes uitblazen. Gelukkig telt 
de harmonie genoeg blazers! Om 
dit jubileum in de kijker te zetten, 
organiseert de harmonie een heu-
se viering.

Wat staat er op het programma?
• Academische zitting i.s.m. het ge-

meentebestuur, de Geschiedkun-
dige Kring en Vlamo 

• Concert door de K.H. Sint-Cecilia 
Hoeselt o.l.v. Conrad Onclin 

• Tentoonstelling* ‘125 Jaar Har-
monie in 125 foto’s’ 

• Uitgave brochure ‘125 Jaar K.H. 
Sint-Cecilia Hoeselt’ 

• Receptie 

Presentatie: Maren Lambrichts 

Inkom: € 10 | € 5 (-16 jaar) 

Meer info:  
www.harmoniehoeselt.be 
Tickets: tickets@harmoniehoeselt.be 
0460 95 54 55

* De tentoonstelling is van zaterdag 
21 t.e.m. vrijdag 27 mei van 10.00 
tot 18.00 uur te bezichtigen in de 
Sint-Stefanuskerk.
 

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt 
nodigt jullie uit op haar jubileumviering!

Het bestuur, leden en dirigent 
van de Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia Hoeselt nodigen je 
van harte uit op de viering van 
haar 125-jarig bestaan op zon-
dag 22 mei om 16.00 uur in de 
Sint-Stefanuskerk te Hoeselt.

Een uitstap, sportactiviteit of kermis? Een concert, 
tentoonstelling of film? UiTdatabank staat open voor 
de meest uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten. Jullie 
weten het intussen al: als organisator kan je eenvou-
dig jouw activiteit ingeven in de UiTdatabank. Nu de 
evenementensector weer helemaal opleeft, willen we 
jullie er nog eens aan herinneren om jullie activiteiten 
te registreren.

Dit is belangrijk omdat tal van media- en perskanalen 
hun activiteitenkalender opmaken op basis van de UiT-
databank. Ook de activiteitenkalender van bijvoorbeeld 
Hoeselt Mag Gezien wordt deels samengesteld met ge-
gevens die we uit de databank halen.

Om je activiteit zo goed mogelijk te registreren, is er een 

handleiding voorzien die je kan helpen om zowel je acti-
viteit duidelijk en leesbaar in te voeren, als de voorstel-
ling ervan aantrekkelijk te maken! Je vindt de handleiding 
op de website van Gemeente Hoeselt: www.hoeselt.be/
nl/ontspannen/ik-organiseer/handleiding-uitdatabank.

Oproep: registreer je activiteiten in de UiTdatabank

http://www.harmoniehoeselt.be
mailto:tickets@harmoniehoeselt.be
http://www.hoeselt.be/nl/ontspannen/ik-organiseer/handleiding-uitdatabank
http://www.hoeselt.be/nl/ontspannen/ik-organiseer/handleiding-uitdatabank


Op groepsuitstap of wedstrijd begeleiden?
Begeleid je groep veilig door het verkeer

In de lente breekt de tijd voor groep-
suitstappen aan: te voet, op de fiets 
of met de motor. Verplaatsingen in 
groep zijn in het hedendaagse ver-
keer niet altijd zonder risico. Als 
groepsbegeleider heb je een grote 
verantwoordelijkheid.

Daarom biedt de afdeling Mobiliteit 
van de provincie Limburg vier gra-
tis infosessies aan. Je leert hoe je je 
als begeleider moet gedragen in het 
verkeer en wat je rechten en plich-
ten zijn. Na afloop ontvang je een 
uitrusting gratis.

Waar en wanneer vinden de info-
sessies plaats?
• Maandag 16 mei 2022
 infosessie voor groepsleiders; 

begeleiders van groepen voet-
gangers

• Donderdag 16 juni 2022
 infosessie voor gemachtigd sig-

naalgevers; bij culturele, sportie-

ve en toeristische evenementen, 
wielerwedstrijden en niet-gemo-
toriseerde sportwedstrijden of 
competities

• Maandag 20 juni 2022
 infosessie voor wegkapitein fiet-

sers; begeleiders van groepen van 
15 tot 150 fietsers

• Dinsdag 21 juni 2022
 infosessie voor wegkapitein 

motorrijders; begeleiders van 15 
of meer motorrijders in groep

De infosessies zijn niet bedoeld voor 
gemachtigd opzichters.

De infosessies gaan door in de Bou-
dewijnzaal van het provinciehuis 
van 19.00 tot 21.00 uur. Groepslei-
ders kunnen zich inschrijven tot 9 
mei. De andere groepsbegeleiders 
kunnen zich inschrijven tot 9 juni. 

Meer info en inschrijven: www.lim-
burg.be/begeleidersinhetverkeer

Gezocht: nieuwe eige-
naar voor deze toners!

Heb je een ouder type Bro-
ther-printer met toners? Een tijdje 
geleden ontvingen wij een oproep 
van Frans Goffin, die nog enkele 
toners gratis ter beschikking heeft 
voor een vereniging, school …  Een 
mooi cadeautje van harte gegund 
aan de eerste geïnteresseerde! 

Het gaat om:
2x TN-135 M  Magenta
2x TN-135 Yellow
2x TN-135 BK Black
1x TN-135 C Cyan

Wie kunnen we hiermee plezier 
doen? Bij interesse, mail naar 
frans@immofransgoffin.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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