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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!

Extra indienronde projectsubsidies
talentontwikkeling amateurkunsten
Het departement Cultuur, Jeugd & Media organiseert een extra indienronde
voor de projectsubsidies talentontwikkeling in de amateurkunsten! Ben je in
je vrije tijd als amateur creatief bezig met een of andere kunstvorm? Of ben
je lid van een amateurkunstenvereniging? Wil je je eigen artistieke talenten
naar een hoger niveau tillen of het talent in je vereniging een boost geven? Of
wil je eerder je competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering
aanscherpen? Met de subsidieregeling talentontwikkeling in de amateurkunsten kun je daarrond projecten opzetten en een subsidie tot 10.000 euro
krijgen. Voortaan zijn er jaarlijks 2 indienrondes, met als deadlines 15 april en
15 september.
Interesse? Bekijk de voorwaarden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wat zijn jouw ideeën
voor het Vlaams
Verenigingsloket?

De Vlaamse overheid wil de
dienstverlening aan verenigingen
gebruiksvriendelijker maken met
een overkoepelend digitaal loket.
Voor (lokale) overheden wordt het
Verenigingsloket een platform
waarmee zij hun bestaande digitale dienstverlening kunnen integreren. Deze integratie zal zowel voor
verenigingen als voor de (lokale)
overheden veel voordelen bieden.
Om het Verenigingsloket succesvol
uit te bouwen, hebben we de medewerking van verenigingen hard
nodig. Via een participatietraject
vragen we daarom naar jullie mening en ideeën.
In een eerste stap hebben we informatie verzameld over struikelblokken die jullie momenteel
ervaren. De resultaten van deze
bevraging vind je op ons participatieplatform. Maar hoe zou het
Verenigingsloket volgens jou deze
hindernissen kunnen wegwerken?
Surf naar denkmee-verenigingsloket.be en deel jouw ideeën voor
een eenvoudiger verenigingsleven!

verenigingen in

Vernieuwd wandelnetwerk Hoeselt
Onze bewegwijzerde wandelpaden
werden de afgelopen tijd in een
nieuw jasje gestoken. Zo gingen we
van 9 naar 6 wandelingen. Aan de
3 routes van de Kluis van Vrijhern
werd niet geraakt. Daarnaast is er
in Werm de Kruislindewandeling
(Landelijke Gilde Werm) die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Elke
deelgemeente heeft vanaf begin
april 2022 ook een startplaats met
nieuwe borden. Vanuit het oogpunt
van de toerist is ervoor gekozen
de wandelingen in één richting te
bewegwijzeren zodat de mooiste
plekjes volledig tot hun recht komen.

Schalkhoven:
Stinzenwandeling

6,7 km
Vertrek aan de kerk
Je wandelt langs verschillende vierkanthoeves en fruitplantages. Via
Romershoven keer je naar de startplaats. Stins: middeleeuws verdedigbare bewoonbare toren, landhuis, steenhuis…

Romershoven:
Landschapswandeling

7,7 km
Vertrek aan de kerk
Je wandelt over een vlonderpad
richting het kasteel ‘Jongenbos’. Via
het natuurgebied Winterbeekvallei
wandel je door het “Blockesbos”
naar de startplaats.

O.L. Vrouw parochie:
Nederwandeling

4 km
Vertrek aan de kerk
Je kan de wandeling uitbreiden met
een lus van 3 km. Aan de brug van
de autosnelweg volgt men dan de
pictogrammen van het ‘Limburgs
Landschap’ die je leiden door het
‘Watervalbos’.

Hoeselt centrum:
Demervalleiwandeling en de
Twee kruizenwandeling

Beide wandelingen vertrekken aan Ter
Kommen.
8,2 km - De Demervallei neemt je mee
langs oude molens en het natuurgebied ‘Buckenslinde’.
11,5 km - Deze tocht neemt je mee
door holle wegen, over het heuvelachtig landschap met verzichten om
via het kunstwerk #inconcreto aan de
twee kruisen terug langzaam af te dalen naar Ter Kommen.

Alt-Hoeselt:
Drie valleienwandeling

8,7 km
Vertrek aan de kerk
De tocht neemt je mee naar Werm. Via
de Koesteeg en de Lourdesgrot wandel
je terug naar de vallei. Het pad leidt je
tot op 105 m hoogte en biedt een uniek
verzicht. Via de vallei aan de ‘Wijngaardbossen’ wandel je terug naar het
vertrek.

Werm:
Kruislindewandeling

3,3 km
Vertrek aan de kerk
Deze wandeling kan je met een rolstoel
doen. Het pad voert je langs de nieuwe
troostplek (toegankelijk voor rolstoel)
om tenslotte langs het kunstwerk #inconcreto aan de twee kruisen terug af
te dalen naar het vertrek.

Hern:
Landschapswandelingen

De drie alom bejubelde wandelingen
- kluizenaarswandeling, korte kluizenaarswandeling, wijngaardboswandeling - starten aan de Kluis in Vrijhern en
zijn heuvelachtig idyllisch en uitmuntend te noemen.
Elke bewegwijzerde wandeling kan je
downloaden via de website www.hoeselt.be. Binnenkort vind je ze ook terug
in de toeristische gids, die vanaf april
beschikbaar is bij het vrijetijdsloket,
Europalaan 2 in Hoeselt.
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Trek jij er met je vereniging ook al
eens op uit in onze mooie gemeente? Vanaf nu kan je genieten van
onze vernieuwde wandelpaden!
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Nieuwe subsidiereglementen sportclubs
Save the date!
Sportdate op 4 april 2022
Alle erkende sportclubs zijn uitgenodigd op een ‘sportdate’ waar we tijdens een hapje en drankje op een informele en gezellige manier de inhoud van deze reglementen
zullen verduidelijken. Iedereen welkom op deze infosessie die plaatsvindt op maandag 4 april om 19.30 uur in ’t
Fabriek, Europalaan Hoeselt. (uitnodiging volgt)

Buitenspeeldag 2022
Het reglement voor de erkenning als sportclub en de
oude subsidiereglementen waren van kracht sinds 2008
en toe aan een upgrad. De adviesraad sport & beweging
(AAS&B) werkte daarom nieuwe voorstellen uit, met
advies van de sportclubs. Finaal werd eind februari een
nieuw erkenningsreglement en werden er drie nieuwe
subsidiereglementen goedgekeurd.

Op 20 april van 14.00 – 17.00 uur gaat de buitenspeeldag eindelijk nog eens door! Er staan al heel wat leuke
activiteiten op het programma. Wil jij in het kader van
deze buitenspeeldag nog iets organiseren? Neem dan
even contact met ons op via vrijetijd@hoeselt.be.

Erkenning van een sportclub
Als erkende Hoeseltse sportclub kan men gemeentelijke
steun krijgen, zoals:
× Financiële tussenkomst op basis van de drie subsidiereglementen
× Logistieke ondersteuning via de gemeentelijke uitleendienst
× Genieten van aangepaste huurtarieven in Ter Kommen (sportcentrum en gemeenschapscentrum)
× Beroep doen op een dienstverlening van de sportdienst
× …
Nieuwe subsidiereglementen
Het nieuwe subsidiereglement ‘werking sportclub’ zal
de degelijk werkende clubs belonen en zal
een duurzame en kwaliteitsvolle clubwerking stimuleren. Het reglement ‘dagelijks onderhoud sportaccommodatie’ ondersteunt de sportclubs bij het dagelijks
onderhoud van hun sportaccommodatie. Tenslotte zal
het reglement ‘bijzonder sportproject’ de creativiteit en
vernieuwingszin binnen de clubs aanmoedigen om buitengewone of vernieuwende sportprojecten te organiseren of om de kwaliteit van een bestaand sportproject te
verhogen.

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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