
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
6 september 2022

Het Hoeselts Toneelgezelschap (HTG) is 50 jaar jong!
Tijdens het culturele seizoen 2022-2023 viert het Hoe-
selts Toneelgezelschap zijn 50-jarig bestaan. De Hoe-
seltse toneelgroep werd immers in januari 1972 officieel 
opgericht en is erin geslaagd gedurende al die jaren het 
hoofd boven water te houden. En met veel succes! 

In die halve eeuw werden een honderdtal avondvullende 
toneelproducties voor het voetlicht gebracht, sinds 1979 
steevast in de schouwburg van GC Ter Kommen in Hoe-
selt. Daar zal ook een feestvergadering plaatsvinden op 
zaterdag 24 september waarop een groot aantal mede-
werkers van vroeger en nu uitgenodigd zullen worden. 
Die avond zal o.a. ook een gelegenheidsboekwerk voor-
gesteld worden over 50 jaar HTG. 

Trouwens, om dat gouden jubileum extra in de verf te zet-
ten heeft het HTG twee mooie producties op stapel gezet: 

1. de superkomedie “Paniek op de planken” van Rick 

Abbott, in een bewerking en regie 
van Tom Moors
Speeldata: 18, 19, 20, 25 en 26 no-
vember 2022 in GC Ter Kommen

2. het blijspel “Martha en Mathil-
da”, van Pol Anrys
Regie: Rob Renckens
Speeldata: 17, 18, 19, 24 en 25 februari 2023 in GC Ter 
Kommen

Bovendien heeft het HTG een jeugdtheaterproject op-
gestart. Een 15-tal jongeren uit Hoeselt en omgeving 
zullen “Armandus de Zoveelste” opvoeren, een modern 
sprookje van Dimitri Leue. Regie: Els Loix. 
Speeldata: 21, 22, 23 april 2023 in GC Ter Kommen.

Interesse? www.htghoeselt.be.
Tickets? www.terkommen.be

GC Ter Kommen heeft weer een rijk 
en gevarieerd cultuurprogramma 
klaar staan voor jong en oud.
Om dit extra bekend te maken bij 
het grote publiek, lieten we mooie 
placemats ontwerpen die gratis ter 
beschikking worden gesteld aan de 
Hoeseltse verenigingen en horeca-
zaken.
Zo hoeven jullie geen geld uit te 
geven aan onderleggers en helpen 
jullie tegelijkertijd het cultuurpro-
gramma van onze gemeente mee 
verspreiden.

De achterzijde van de place-
mats staat helemaal in het te-
ken van cultuur voor kinderen 
én daar zijn leuke spelletjes 
voorzien waar de kids een prijs 
mee kunnen winnen.

Wil jij gebruik maken van onze 
placemats?
Je kan ze reserveren bij en/of 
komen afhalen aan het vrijetijdslo-
ket in Ter Kommen tijdens de ope-
ningsuren en dit zolang de voorraad 
strekt!

Gratis placemats voor Hoeseltse verenigingen en 
horecazaken!

http://www.htghoeselt.be
https://www.terkommen.be


Verenigingen zijn de maïzena van onze 
maatschappij. Ze binden en verbinden 
mensen, jong en oud, groot en klein. 
In al hun diversiteit maken ze elke dag 
opnieuw het verschil voor heel veel 
mensen. Maar naast het harde werk 
van vrijwilligers, hebben verenigingen 
ook nood aan financiële middelen om 
hun dromen te realiseren. 

Daarom organiseert Trooper, een or-
ganisatie die verenigingen en goede 
doelen aan extra financiële middelen 
helpt, in samenwerking met KBC & 
Het Nieuwsblad, de tweede editie van 
‘De Tofste Trooperdroom’.
 
Dien jouw Tofste Trooperdroom in 
en maak kans op 3 prijzen

Zodra een vereniging haar Tofste 
Trooperdroom heeft ingediend, dingt 
ze mee naar 3 mogelijke prijzen: 
een juryprijs, een publieksprijs en de 
hoofdprijs.

• In elk van de categorieën van inge-
stuurde dromen (Cultuur, Goed doel, 
Jeugd, Sport, School, Dier) valt een 
juryprijs van € 1.500 te winnen. 

• De verenigingen wiens droom tus-
sen 1 en 15 oktober de meeste 
stemmen kreeg op www.trooper-
droom.be in hun categorie, winnen 
elk de publieksprijs van € 1.500.

• De vereniging met de meest inno-
vatieve droom gaat dan weer aan 
de haal met de hoofdprijs van € 
5.000, geschonken door KBC. 

 
Bekendmaking op 22 oktober 2022
De winnaars van ‘De Tofste Troo-
perdroom’ worden op zaterdag 22 
oktober bekendgemaakt tijdens een 
award-uitreiking bij Studio 100 in 
Schelle. De presentatie is in handen 
van Linde Merckpoel.  

Maak jouw Trooperdroom waar  
en win tot € 5.000!

Dien jouw Tofste Trooper-
droom in via www.trooper-
droom.be en ding zo mee naar 
een financieel ruggensteuntje 
waarmee jouw vereniging haar 
droom kan realiseren.

Heb jij een hart voor Has-
pengouw? Wil je graag helpen 
om van deze mooie streek meer 
dan ooit een plek te maken 
waar het fijn is om te wonen, 
werken en ontspannen? Kom 
dan ideeën uitwisselen rond de 
toekomst van onze streek. 

• Maandag 12 september, 
18.00 uur, Klooster van Colen 
(Borgloon): thema erfgoed, toe-
risme en lokale gemeenschap

Meer info en inschrijven kan via 
www.hartvanhaspengouw.be/
werk-mee

Haspengouw spreekt - laat jij je stem ook horen?

http://www.hartvanhaspengouw.be/werk-mee
http://www.hartvanhaspengouw.be/werk-mee


Doe met jouw vereniging de levenswandeling

Levenswandeling is een leuk en eenvoudig spel waar-
mee je in gesprek gaat over vroeger en waarmee je el-
kaar op een andere manier leert kennen. Vragen over 
kindertijd of het leven in het dorp brengen tijdens het 
spelen verhalen en herinneringen over vroeger naar bo-
ven. Wat is het mooiste cadeau dat je als kind van Sinter-
klaas kreeg? Herinner je je nog je eerste kus? Kan je enkele 
zinnen in jouw dialect zeggen?

Het spel kan gespeeld worden door iedereen, maar is in 
het bijzonder geschikt als activiteit voor verenigingen. 
Maak plezier en praat met elkaar terwijl jullie dichter bij 
elkaar worden gebracht. Maak een wandeling doorheen 
je jeugdherinneringen en leer elkaar beter kennen!

Levenswandeling werd voorzien van een fotoalbum met 
foto’s over het leven in Hoeselt vroeger, evenementen 
die iedereen kent zoals carnaval, de heksenstoet, een 
processie … Dat maakt het ophalen van herinneringen 
extra leuk! 

Praktisch
Het spel is vanaf dit najaar te spelen in het dienstencen-
trum en in de WZC Bormanshof en Ter Hulst. Het kan ook 
gratis ontleend worden bij de bibliotheek van Hoeselt: 

Onze-Lieve-Vrouwplein 1 bus 1
089 30 92 50 | bibliotheek@hoeselt.be 
Contactpersoon: Stefanie Martens

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 Apprépö’.

mailto:bibliotheek@hoeselt.be

