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Faxnummer gemeentehuis:
Tel. 011 81 81 24
E-mail: info@zonhoven.be

SPREEKUREN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Je kan burgemeester en schepenen spreken in hun kantoor in het gemeentehuis,
eerste verdieping, op volgende dagen:
Burgemeester
Johny De Raeve
Kerkplein 1, 3520 Zonhoven
Tel. 011 81 05 00
Bevoegdheden: werken (zowel de openbare
als de werken in eigen uitvoer), bevolking en
burgerlijke stand, personeel
Spreekuren: woensdag van 17.30 tot 19 uur
vrijdag van 11 tot 12 uur
en op afspraak
E-mail: burgemeester@zonhoven.be
Eerste schepen
Kristien Smets
Grote Hemmenweg 158, 3520 Zonhoven
Tel. 0474 69 38 10
Bevoegdheden: communicatie, toerisme,
gezondheidsbeleid, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, masterplan
Spreekuren: op afspraak
E-mail: kristien.smets@zonhoven.be
Tweede schepen
Henri Schraepen
Dijkbeemdenweg 34 bus 1, 3520 Zonhoven
Tel. 0497 48 66 69
Bevoegdheden: senioren, kermissen, feestelijkheden en markten
Spreekuren: op afspraak
E-mail: henri.schraepen@zonhoven.be
Derde schepen
Bram De Raeve
Beskensstraat 24, 3520 Zonhoven
Tel. 0497 31 90 49
Bevoegdheden: jeugd, sport en financiën
Spreekuren: op afspraak
E-mail: bram.deraeve@zonhoven.be
Vierde schepen
Jules Achten
Dellestraat 13, 3520 Zonhoven
Tel. 011 81 22 24
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, woonbeleid en contractbeheer
Spreekuren: dinsdag van 10 tot 12 uur
E-mail: jules.achten@zonhoven.be
Vijfde schepen
Christine Bernaert
Kortestraat 44, 3520 Zonhoven
Tel. 011 82 53 13
Bevoegdheden: cultuur, lokale handel en
economie, KMO
Spreekuren: op afspraak
E-mail: christine.bernaert@zonhoven.be
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Zesde schepen
Eric Vos
Halveweg 38, 3520 Zonhoven
Tel. 0471 98 32 27
Bevoegdheden: milieu en duurzaamheid,
mobiliteit en ICT
Spreekuren: op afspraak
E-mail: eric.vos@zonhoven.be
Schepen van rechtswege
OCMW-voorzitter
Ria Hendrikx
Bruinstraat 30, 3520 Zonhoven
Tel. 011 81 34 16
OCMW-voorzitter
Bevoegdheden: sociale zaken, OCMW
Spreekuren: op afspraak
E-mail: ria.hendrikx@zonhoven.be

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Gemeentelijke administratie
Kerkplein 1 – Tel. 011 81 04 11
ma. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur
di. van 8.30 tot 12 uur - namiddag gesloten
wo. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur
do. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur
vr. van 8.30 tot 12 uur - namiddag gesloten
In juli en augustus
ma. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur
di., wo., do. en vr. van 8.30 tot 14 uur
E-mail: gemeente@zonhoven.be
Website: www.zonhoven.be
Woonloket
Gemeentehuis – dienst ruimte en mobiliteit
Tel. 0470 18 29 11
ma. van 14 tot 17 uur
Eerste maandag van de maand tot 18.30 uur
UiTpunt
Toerisme – Jeugddienst – Feestloket
Heuvenstraat 4 (oud gemeentehuis)
Tel. 011 81 04 80
ma. van 13 tot 18.30 uur
wo. van 13 tot 17 uur
di. do. en vr. van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur
in juli en augustus
ma. t.e.m. vr. van 9 tot 16 uur
E-mail: uitpunt@zonhoven.be
Website: www.zonhoven.be/UiTpunt
Sportdienst - Evenementenhal
Rozenkransweg 4 – Tel. 011 81 05 03
ma. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur
di. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur
wo. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur
do. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur
vr. van 8.30 tot 12 uur - namiddag gesloten
In juli en augustus
ma. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 18.30 uur
di., wo., do. en vr. van 8.30 tot 14 uur
E-mail: sport@zonhoven.be
Website: www.zonhoven.be/sport

Gemeenschapscentrum Tentakel
Kneuterweg 2
Tel. 011 81 05 50
ma., di., wo., do. en vr. van 9 tot 12.30 en van
13 tot 17 uur
za. en zo. gesloten
In juli en augustus
ma. van 8.30 tot 12 en van 13 tot 17 uur
di., wo., do. en vr. van 8.30 tot 14 uur
E-mail: tentakel@zonhoven.be
Website: www.zonhoven.be/GCTentakel
Hoofdbibliotheek
Kerkplein 80 – Tel. 011 81 05 81
ma. en wo. van 13 tot 19 uur
di. van 10 tot 12 uur
do. van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur
vr. van 13 tot 17 uur
za. en zo. van 10 tot 12.30 uur
E-mail: bibliotheek@zonhoven.be
Website: www.zonhoven.be/bibliotheek
Recyclagepark
Industrieweg Zuid 1432 – Tel. 011 39 86 99
Openingstijden ZOMER
Vanaf 31 maart tot en met 25 oktober 2015
maandag gesloten
di., wo. en vr. van 9 tot 12.30 en van 13 tot 17 uur
do. van 9 tot 12.30 en van 13 tot 18 uur
za. van 9 tot 12.30 en van 13 tot 16 uur
E-mail: info@limburg.be
Website: www.limburg.net
OCMW
Kerkplein 60 – Tel. 011 81 05 80
Fax 011 81 05 77
Enkel op afspraak
E-mail: info@ocmwzonhoven.be
Website: www.zonhoven.be/OCMW
Lokale politie HaZoDi
Wijkkantoor Zonhoven
Kerkplein 62
Tel. 011 81 04 55 - Fax 011 82 17 08
ma. van 8 tot 12 en van 13 tot 19 uur
di. en vr. van 8 tot 12
wo. en do. van 8 tot 12 en van 13 tot 17 uur
Dringende oproepen: Tel. 101 - dag en nacht
E-mail: hazodi.zonhoven@telenet.be
Website: www.hazodi.be
Dienst burenbemiddeling Hazodi:
Tel. 011 26 71 15 of 0490 56 16 54
E-mail: burenbemiddeling@hazodi.be
Dierenpolitie Hazodi:
Tel. 011 26 71 23 of 0491 71 32 92
E-mail: dierenpolitie@hazodi.be
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Beste Zonhovenaar
Na lang wachten breekt eindelijk de lente aan. De kou, wind en regen maken
langzamerhand plaats voor zon en warmere temperaturen. In deze Zonhovenaar vindt u genoeg ideeën om eropuit te trekken en van het lenteweer te gaan
genieten. Breng bijvoorbeeld eens een bezoek aan de kersverse uitkijktoren in
natuurgebied De Wijers! Het uitzicht over het vijvergebied is van bovenaf adembenemend. Ook de tentoonstelling over de viskweek en de educatieve wandeling
zijn een aanrader. U leest er verderop meer over, maar ik nodig u van harte uit om
ook zelf eens een kijkje te gaan nemen.
Ook voor sportliefhebbers zijn er dit voorjaar leuke activiteiten. De komende weken staan de lentejogging, de teutenjogging en verschillende fietswedstrijden
op het programma. Voor wie graag even afstapt voor een hapje of drankje is er natuurlijk de gastronomische fietstocht. En wie het fietsen liever beperkt houdt tot
het halen van de boodschappen kan binnenkort opnieuw met belgerinkel naar
de winkel. Hiermee kunt u weer mooie prijzen winnen.
We blikken ook alvast wat verder vooruit, want voor de jeugd vindt u in deze
Zonhovenaar een middenkatern over de activiteiten in de zomervakantie. Hierin
is het volledige vrijetijdsaanbod voor de maanden juli en augustus opgenomen.
Zo is er voor uw oogappels niet alleen een goede opvang geregeld, maar kunnen
zij ook echt genieten van een geweldige vakantie.
Johny De Raeve
Burgemeester

COLOFON

INHOUD

De Zonhovenaar is een uitgave
van de gemeente Zonhoven.
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Uitkijktoren in het hart van De Wijers
Wie graag wandelt of fietst, kan in natuurgebied De Wijers genieten van de prachtige natuur, de rust,
het zachte gekwetter van de vogels en natuurlijk van de vele vijvers. Maar om écht een goede indruk
te krijgen van dit unieke landschap, neem je het best een kijkje vanuit de lucht. Sinds kort hoef je
hiervoor niet meer naar Aero Kiewit, want aan het Bolderdal staat nu een uitkijktoren die je een
prachtig panoramisch zicht biedt opde vijvers in natuurgebied De Wijers.
De toren is een echte eye-catcher. Niet alleen door de goede
ligging aan de wandel- en fietsroute en vlakbij de openbare weg, maar meer nog door zijn vorm. Het bouwwerk doet
denken aan een vis die uit het water omhoog springt. Een
mooie verwijzing naar het belang van de viskweek, die gezorgd heeft voor de vorming en ontwikkeling van dit gebied.
Het natuurgebied De Wijers is groter dan alleen de Platwijers of Wijvenheide: het gebied omvat heel Zonhoven en de
aangrenzende natuurgebieden, van Genk tot Lummen en
van Houthalen-Helchteren tot Diepenbeek. Guido Pirotte,
deskundige toerisme, legt uit hoe dit komt: “Voor de aanvoer
van water zijn de vijvers afhankelijk van hun omgeving. Vanaf het Kempisch Plateau voeren verschillende riviertjes water
aan. In Zonhoven is dit vooral de Roosterbeek, die ook het
prachtige natuurgebied De Teut heeft doen ontstaan. Tussen het plateau en de vallei veranderen de omstandigheden
heel snel. Daarom vind je op De Teut zowel dennenbossen
als droge en natte heide en vennen. Het weidse natuurgebied kun je wandelend en fietsend verkennen, maar een
echt goede indruk van de hoeveelheid vijvers krijg je alleen
van bovenaf.”
Die 1.175 vijvers zijn niet allemaal vanzelf ontstaan. Mensenhanden legden ze al aan in de Middeleeuwen, toen de
viskweek nog als religieus ambacht werd uitgevoerd. “In het
begin groeide de visteelt nog erg langzaam,” vertelt Guido,
“maar in de jaren zestig van de vorige eeuw werden er massaal visvijvers aangelegd. Hierdoor werd de viskweek niet
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alleen een steeds belangrijkere economische activiteit, maar
groeide ook de natuurwaarde spectaculair. Uiteindelijk werd
de visteelt in de jaren tachtig te intensief en kwam deze in
conflict met de natuurwaarde. Ondertussen had ook de aalscholver, een Europees beschermde vogel en uitstekende
visser, zijn weg gevonden naar dit paradijs. Zo bleef er geen
vis meer over voor bijvoorbeeld de roerdomp en het woud
aapje. Deze zeldzame vogels kunnen zonder visteelt niet
overleven.”
Inmiddels wordt er volop gewerkt aan het herstellen van die
balans tussen economie en ecologie. Mede dankzij projecten als Life+ 3watEr, waarin gemeentebesturen, landeigenaren, natuurverenigingen en het Agentschap Natuur en Bos
samenwerken om het leefgebied van de zeldzame diersoorten in De Wijers te verbeteren. Tussen het riet kun je nu weer
de kleine boomkikker of de roerdomp spotten.

Tentoonstelling en educatieve wandeling
Van boven heb je een adembenemend uitzicht op enkele
van de vele honderden vijvers. Maar ook beneden is er veel
te ontdekken in dit natuurgebied. Vorig najaar werden er
een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van
de viskwekerijen ingericht en een wandelroute met educatieve panelen.
Wie de tentoonstelling bezoekt, neemt een kijkje in het leven van viskweker Antoon Bijnens. Hij stichtte in 1865 de
eerste commerciële Zonhovense viskwekerij. In de woonka-
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mer van deze viskweker kom je via oude foto’s, een puzzel
met de vissoorten en een film alles te weten over hoe de viskweek zich ontwikkelde van een religieus ambacht tot een
economisch belangrijke onderneming. Na het verlaten van
de woonkamer kun je de oranje wandelroute volgen, die je
meeneemt door het vijvergebied. De educatieve panelen
die langs de wandelroute staan, laten je zien hoe viskweek
en natuurbeheer hand in hand gaan; hoe economie en ecologie in evenwicht gehouden blijven.

Toekomstmuziek
Door de educatieve panelen en de multimediale elementen
in de tentoonstelling zijn deze activiteiten in de Wijers boeiend voor jong en oud. Dat geldt ook voor de uitkijktoren. “Het
beklimmen van de toren is voor kinderen al een avontuur op
zichzelf,” zegt Guido lachend. “Maar binnenkort wordt er ook
een ontwerp gemaakt voor de binnenkant van de toren, zodat er op elke verdieping iets te ontdekken valt over de natuurlijke elementen van De Wijers. Binnenin de toren wordt
dan niet alleen verwezen naar de activiteiten in Zonhoven,
zoals de viskwekerijen, maar ook naar bezienswaardigheden
en activiteiten in buurgemeenten.” Uiteraard moet de toren
geen drukke speelruimte worden voor kinderen. “Er komen
heel wat activiteiten voor de jeugdige bezoekers, maar het
is geen klimtoren. Bovendien draagt het geluid in dit gebied
enorm ver. En we willen de rust niet verstoren voor de broedende vogels en de andere dieren,” legt Guido uit.
De gemeente en de ontwerpers van de toren realiseren zich
dat niet iedereen in staat is om de uitkijktoren te beklimmen. “Maar ook ouderen of mensen met een fysieke beperking willen we deze unieke ervaring laten beleven.” Daarom

wordt er binnenkort een webcam bovenin de uitkijktoren
geplaatst. Er komt een pad voor rolstoelgebruikers en wie
niet naar boven kan, kan in het paviljoen beneden de webcambeelden van boven zien. “Zo beleef je het weidse uitzicht als het ware door een periscoop.”
De uitkijktoren wordt officieel geopend op 21 mei maar is nu
al te bezoeken. Het toegangspad en de parking moeten nog
worden aangelegd. De opening wordt geen groots publieksgebeuren, omdat we nu middenin het broedseizoen zitten
en de vogels dan niet gestoord mogen worden.
Guido Pirotte is intussen al heel benieuwd naar één van de
grootste troeven van de toren: gaan we de visarend vanaf de
toren kunnen zien broeden? “Speciaal voor deze vogel is er
een staketsel aangelegd, waarop ze kan broeden. De natuurliefhebber kan haar vanop de toren observeren zonder dat
het dier gestoord wordt. Maar gaat ze het gebruiken?”
➜➜ De uitkijktoren en de educatieve wandeling zijn vrij
toegankelijk.
➜➜ De tentoonstelling over de viskweek is geopend op de
volgende dagen:
• laagseizoen (oktober t.e.m. april):
iedere zondag van 14 tot 16 uur
• mei, juni en september:
iedere zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur
• paasvakantie, juli en augustus:
iedere woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur.
➜➜ Voor meer informatie over deze activiteiten kun je
terecht in het UiTpunt, Heuvenstraat 4 – 011 81 04 80
toerisme@zonhoven.be

|3

de zonhovenaar | IN DE PRAKTIJK

Goed beslist
In deze rubriek lichten wij de voornaamste beslissingen van de gemeenteraad toe.

Gemeenteraad van maandag 23 februari 2015
• De gemeenteraad ging akkoord met de deelname van
het gemeentebestuur aan de samenaankoop voor de
levering van energie voor de provincie Limburg (20162018). De raming bedraagt € 341.398 voor elektriciteit en
€ 581.969 voor aardgas.
• De raad keurde het bestek en de raming voor het leveren en
plaatsen van prefab-units voor de inrichting van tentoonstellingen goed. De raming bedraagt € 16.000 incl. BTW.
• Ook verleende de raad haar goedkeuring aan het bestek
en de raming voor het leveren van speeltoestellen. Hiervan
bedraagt de raming € 33.880 incl. BTW.

Gemeenteraad van maandag 30 maart 2015
• Raadsleden Marc Bammens (sp.a) en Katrien Caers (N-VA)
nemen beiden ontslag uit hun fractie en zetelen verder als
onafhankelijke raadsleden.
• Het buitengewoon onderhoud aan de gemeentewegen voor 2015 is goedgekeurd. De raming bedraagt
€ 141.324,01 incl. BTW.

• De raad verleende goedkeuring aan het plan om het toeristisch fietsroutenetwerk Bolderdal te verbeteren. De raming
bedraagt € 75.926,36 incl. BTW. De provincie Limburg verleent een subsidie van 30% van het deel fietsroute en 50%
van het deel toegangsweg.
• Er werd goedkeuring verleend aan het bestek en de raming voor het raamcontract voor kleine herstellingen aan
wegen, fietspaden en voetpaden. De raming bedraagt
€ 25.000 incl. BTW per jaar.
• De gemeenteraad besliste de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) samen te stellen uit
13 leden, waarvan 8 vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en 5 deskundigen. Bij de eerste
zitting van de GECORO zullen de stemgerechtigde leden
van de GECORO een voorzitter kiezen uit de deskundigen.
➜➜ Lees het volledige verslag op de website
www.zonhoven.be/gemeenteraad-2015.html.
De raadszittingen zijn openbaar. De eerstvolgende zittingen vinden plaats op maandag 27 april en maandag
26 mei 2015, telkens om 20 uur.

Fusie Hazodi – politiezone West-Limburg
Vorige maand keurden de politieraden van de zones HAZODI en West-Limburg een fusie tussen beide
zones goed. Dit betekent dat Zonhoven vanaf het voorjaar van 2016 deel zal uitmaken van een nieuwe politiezone die zes gemeenten omvat: Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Halen, Lummen en Herkde-Stad. Tot die tijd verandert er voor de inwoners niets.
De korpschefs van de beide politiezones zijn overtuigd
van de voordelen die deze fusie met zich meebrengt.
Het komt de veiligheid in onze gemeenten ten goede
en administratieve medewerkers kunnen onze politiemensen nog meer ontlasten. Hierdoor kunnen zij vaker
zijn waar ze moeten zijn: op straat. Daarnaast zorgt een
fusie voor meer kennis en knowhow binnen de politiezone, waarmee ze de veiligheidsproblemen in de verschillende gemeenten nog beter wil aanpakken.
Beide politiezones werken onder andere op het vlak
van noodhulp al nauw samen met de politiezone
Kanton Borgloon. Deze samenwerking blijft in de toekomst bestaan.
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Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten, GC Tentakel, de bib en het
UiTpunt zijn gesloten op:
• vrijdag 1 mei 2015 – Feest van de Arbeid
• donderdag 14 mei 2015 – O.H. Hemelvaart
• vrijdag 15 mei 2015 – brugdag
• maandag 25 mei 2015 – Pinkstermaandag

De gemeentelijke sportzalen zijn gesloten op:
• vrijdag 1 mei 2015 – Feest van de Arbeid
• donderdag 14 mei 2015 – O.H. Hemelvaart
• zondag 24 mei 2015 – Pinksteren
• maandag 25 mei 2015 – Pinkstermaandag

Graveren
Elke eerste woensdag van de maand kun je je fiets en je aanhangwagen laten graveren in de gemeentelijke werkplaatsen, Industrieweg-Zuid 1437. Breng je identiteitskaart mee!

De volgende graveerdata zijn:
• 6 mei 2015
• 3 juni 2015

➜➜ Bel voor een afspraak naar de dienst communicatie tot één dag voordien – 011 81 04 98

Op reis met biometrisch paspoort
Als je naar het buitenland reist, moet je voor bepaalde
landen een reispaspoort aanvragen bij de dienst burger
zaken. De kostprijs is 70 euro en het nieuwe paspoort is
5 jaar geldig (tot 18 jaar) en 7 jaar geldig (vanaf 18 jaar). De
leveringstermijn bedraagt een tiental dagen vanaf de aanvraag. Voor kinderen onder de 18 jaar betaal je 40 euro.
De oude reispassen die nog in omloop zijn en nog niet vervallen zijn, blijven geldig tot de datum die erop vermeld staat.

Oude paspoorten
Wie een nieuw paspoort aanvraagt, moet bij de aanvraag
zijn oude reispas inleveren. Je kan het wel terugkrijgen wanneer de dienst burgerzaken het nietig heeft verklaard.

Pasfoto’s
Indien je de pasfoto’s bij een fotograaf laat maken, zeg dan
zeker dat de foto’s bedoeld zijn voor een reispas en aan de
nieuwste ICAO-normen moeten voldoen. Je moet immers
met een zo neutraal mogelijke gelaatsuitdrukking op de foto,
mond gesloten en het hoofd mooi recht voor de lens houden. Anders loop je het risico dat je foto geweigerd wordt.

TIP: Kijk voor je vertrekt goed na welke identiteitsdocumenten vereist zijn voor het land waar je naartoe reist. Dit kan via het reisbureau of via de website
www.diplomatie.belgium.be
➜➜ Dienst burgerzaken – 011 81 04 46
➜➜ burgerzaken@zonhoven.be
www.halloouders.be - www.eid.be

Geen zitdag belastingdienst
De belastingdienst van Hasselt laat weten dat er dit jaar, wegens personeelstekort bij hun dienst, GEEN zitdagen georganiseerd worden in het gemeentehuis van Zonhoven voor het invullen van de belastingbrieven.
De inwoners kunnen wel terecht bij de belastingdienst in Hasselt. In mei zijn zij elke werkdag open van 9 tot 12 uur, in juni
elke werkdag van 9 tot 15 uur. TIP: in juni is het in de namiddag rustig!
➜➜ Ontvangkantoor Directe Belastingen – Voorstraat 43 – 3500 Hasselt – 025 77 23 30
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Wegenwerken Eikenen-Kolveren gestart
Op 23 maart startte aannemer Kumpen nv uit Hasselt met de wegenis- en rioleringswerken op Eikenen-Kolveren. De werken
worden uitgevoerd in 5 fases en duren 160 werkdagen.
Woon jij langs het traject van deze werken of rijd je hier regelmatig langs, schrijf je dan in op de elektronische nieuwsbrief. Bezorg ons jouw e-mailadres op werkeneikenenkolveren@zonhoven.be en vermeld jouw naam en adres.
Je kunt de werken ook volgen via facebook: www.facebook.com/wegenwerkenzonhoven.
➜➜ Dienst uitbestede werken – 011 81 05 15

Nieuwe parking voor Basvelden
Het gemeentebestuur ontving van het Vlaamse Gewest de
stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg en uitbreiding van de parking van de Basvelden, gelegen langs de
Herestraat.
• De capaciteit van de parking wordt verhoogd van 66 naar
93 parkeerplaatsen, waarvan 6 plaatsen voor mindervaliden.
• Zowel de breedte van de toegangsweg als de parkeerplaatsen worden aangepast aan de gangbare afmetingen.
• De toegangspoort wordt voldoende breed voor de hulpdiensten.
• Er komt een nieuwe fietsenstalling en een buffer- en infiltratiebekken voor de opvang van het regenwater.
• Het geheel wordt bovendien voorzien van voldoende bomen en aanplantingen.
• Ook de openbare verlichting wordt aangepast naar de
nieuwe indeling.
Uit alle inschrijvingen werd de meest voordelige offerte weerhouden van Martens Wegenbouw nv uit Genk. De werken
starten vermoedelijk vanaf half mei en de uitvoeringstermijn
bedraagt 50 werkdagen.
➜➜ Dienst uitbestede werken – 011 81 05 15
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Tips voor het verlagen van je energierekening
Naar jaarlijkse gewoonte heeft ieder huishouden in Zonhoven de afrekening ontvangen van gas en/
of elektriciteit. Was jouw afrekening een opluchting of viel je bijna om van verbazing?
De meeste tips & tricks die kunnen helpen bij het verminderen van energie zijn je zeker al bekend:
• energiezuinig koken
• tochtstrips en radiatorfolie aanbrengen
• kiezen voor LED- of spaarverlichting
• A-label toestellen gebruiken
• isolatie aanbrengen
• een energiezuinige ketel aanschaffen
Meer tips die zorgen voor een lagere energiefactuur vind je op:
www.woonbeleidmiddenlimburg.be/duurzaamheid/
energiebesparingstips

Doe de v-test
Vergelijk ook jaarlijks de energietarieven op je jaarafrekening. Het is geen overbodige luxe om alert te zijn op de verschillen, zelfs binnen je energieleverancier. Je kunt deze vergelijking zelf uitvoeren via de vergelijkingstool van de VREG
op www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voor-gezinnen. Houd
hiervoor je jaarverbruik bij de hand en lees in de resultatentabel zeker de voetnoten, want dit zijn de ‘addertjes’.

Vanaf 1 mei past De Lijn
haar dienstregeling op
zondag aan.

Surf snel naar delijn.be
en ontdek of er voor jou
wat verandert.

Opleiding voor senioren
Aan senioren geven we een opleiding om de vergelijkingstool
thuis te gebruiken. Deze vindt plaats op 26 mei 2015 om 10
uur in de schepenzaal van het gemeentehuis. Interesse?
Schrijf je in bij het woonloket vóór 20 mei 2015.
Heb je toch liever ondersteuning bij de vergelijking? Kom
dan op maandagnamiddag naar het woonloket van de gemeente. Anke Schwert, sociaal adviseur, legt je helder en
concreet uit wat het verschil is voor jouw verbruik en waar
je op moet letten.
Ook met andere woonvragen kan je bij haar terecht, bijvoorbeeld voor informatie over woonpremies, sociale huisvesting en woonkwaliteit.
➜➜ Woonloket – Gemeentehuis Zonhoven
Kerkplein 1 (dienst ruimte en mobiliteit)
➜➜ wekelijks op maandag van 14 tot 17 uur
➜➜ de eerste maandag van de maand tot 18.30 uur
➜➜ 0470 18 29 11 – wonen@zonhoven.be
www.woonbeleidmiddenlimburg.be

Onthaalouders gezocht
Landelijke Kinderopvang
is al jaren actief in Zonhoven. Onthaalouders staan
in voor kwaliteitsvolle opvang van baby’s, peuters
en/of schoolgaande kinderen terwijl hun ouders gaan werken of een opleiding volgen.
Onthaalouders werken thuis, alleen of samen met een collega. Landelijke Kinderopvang zorgt voor de administratie en
de ondersteuning van onthaalouders op vlak van inrichting
en veiligheid, pedagogische kennis, vorming en opleiding.
Om te kunnen beantwoorden aan de grote vraag naar kinderopvang is Landelijke Kinderopvang dringend op zoek
naar nieuwe onthaalouders.
Wie meer info wil over onthaalouder worden, is welkom op
de infosessie op 30 april 2015 om 13.30 uur in de Kwint in
Zonhoven.
➜➜ Inschrijven: bel 070 24 60 41 (tussen 9 en 14 uur) of mail
naar limburg@landelijkekinderopvang.be
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Nieuw bedrijf in Zonhoven
In deze rubriek stellen we telkens een reeks nieuwe bedrijven, opgestart na 1 januari 2013, aan u
voor. Wil jij je bedrijf ook bekendmaken bij een breed publiek, stuur dan een mailtje naar
lokale.economie@zonhoven.be.
Bammens Interieur
GSM 0486 24 29 58
Zaakvoerder: Kris Bammens
Startdatum: 1 januari 2015
De man achter BI is Kris Bammens. Na jaren als werknemer ervaring te hebben opgedaan, heeft hij
besloten om vanaf januari 2015 zijn eigen bedrijf op te starten. U kunt er terecht voor het maken
van dressings, het leggen van parket, alle gyproc- en maatwerken alsook het plaatsen van deuren
en branddeuren. De opmetingen en plaatsingen gebeuren door de zaakvoerder zelf. Hij probeert
het beste resultaat naar uw smaak aan te bieden, dit zowel in nieuwbouw als bij uw verbouwing.
➜➜ kris.bammens@pandora.be
➜➜ facebook: Bammens Interieur

ERA De Piramide / Nobis
Heuvenstraat 102 A
Tel. 011 35 14 00
Zaakvoerder: Jan Reekmans
Startdatum: 1 oktober 2014
Openingstijden:
Maandag en vrijdag van 10 tot 12.30 uur en namiddag op afspraak. Dinsdag en donderdag van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur.
Woensdag en zaterdag: op afspraak
•
•
•
•
•

Vastgoedkantoor behorende tot het ERA-netwerk van 115 kantoren.
Professionele begeleiding bij de verkoop van uw eigendom.
Hun vergelijkende marktanalyse geeft u een juist inzicht in de marktwaarde van uw woning, appartement of bouwgrond.
Voor de verhuur van uw eigendom kunt u beroep doen op hun dienstverlening ‘verhuur zonder zorgen’.
Zij helpen u graag bij uw zoektocht naar uw droompand via het ruime aanbod van ERA.

➜➜ nobis@era.be
➜➜ www.era.be/depiramidenobis

VerreWeg Outdoor
Engstegenseweg 37
GSM 0495 35 33 24
Zaakvoerder: Peter Thuwis
Startdatum: 1 mei 2014
VerreWeg is een outdoorwinkel waar iedereen met zin voor avontuur terecht kan voor o.a. tenten, slaap- en kookgerief, rugzakken en wandelschoenen van bekende en minder bekende outdoormerken. Van ultralicht materiaal voor trekkings tot het volledig ‘reisklaar’ maken van wagen/4x4/bestelwagen. Naast verkoop is het huren van verschillende zaken ook mogelijk. VerreWeg
organiseert eveneens avontuurlijke activiteiten op maat voor bedrijven, scholen of gewoon een groep vrienden. Ook vind je bij
hen originele cadeaus en leuke gadgets.
Kom op 9 en 10 mei langs voor de opendeurdagen met tentenshow.
➜➜ verreweg@telenet.be
➜➜ www.verreweg.be – www.facebook.com/Verreweg.be
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Ophaalronden
Papier en karton
Centrum en Terdonk
Elke derde woensdag van de maand:
• 20 mei 2015
• 17 juni 2015
Belangrijk! Zet papier en karton pas buiten de avond vóór de
ophaling of de dag zelf vóór 6 uur ’s morgens.
Termolen
Ophalingen gebeuren door Scouts Juventa, elke eerste zaterdag van de maand, behalve op feestdagen. Kijk op de website
www.juventazonhoven.be voor de kalender papierslag.
Zet je papier verpakt in dozen buiten vóór 8.30 uur.
• 9 mei 2015
• 6 juni 2015
Halveweg
Deze ophalingen gebeuren door Chiro Halveweg. Ze vinden plaats op de eerste zaterdag van de maand, behoudens
feestdagen of jeugdactiviteiten. De ophaling wordt eveneens bekendgemaakt met bordjes langs de wegen.
• 2 mei 2015
• 6 juni 2015
Je kan de data van de verschillende ophalingen ook
raadplegen op de gemeentelijke website en in de afvalkalender.

Grofvuil
De grofvuilinzameling gebeurt op aanvraag. Bel minstens
één week voor de ronde naar het gratis nummer 0800 90 720
of vul een grofvuilkaart in, te verkrijgen in het gemeentehuis, bij Limburg.net of via www.limburg.net.
• 7 mei 2015
• 4 juni 2015
➜➜ Kijk voor de data van de overige ronden naar de
ophaalkalender van het afvalboekje of de website
www.zonhoven.be/papier-en-karton.html
of www.limburg.net.
➜➜ Voor vragen of klachten i.v.m. de ophaalronden bel je
naar het gratis nummer 0800 90 720

Compostmeesters
Heb je vragen over composteren, dan staan de compostmeesters voor je klaar. Ze komen gratis advies geven aan
huis. Bel voor een afspraak naar de dienst milieu en duurzaamheid – 011 81 05 26 of mail naar leefmilieu@zonhoven.be.
De compostmeesters zijn elke 3de dinsdag van 18 tot 20 uur
en elke 1ste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur aanwezig op De Hoev, Hoeveweg 10.

Het recyclagepark hanteert vanaf 31 maart tot en met
25 oktober 2015 de openingstijden van de zomer:
• maandag gesloten
• dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9 tot 12.30 en van 13 tot 17 uur
• donderdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 18 uur
• zaterdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 16 uur
➜➜ Recyclagepark - Industrieweg-Zuid 1432 - 011 39 86 99

fairtrade@work
Fairtrade@work stimuleert
de consumptie van Fairtrade producten op de werkvloer. Overtuig je werkgever
en serveer op donderdag 7 mei 2015 eerlijke koffie, fruitsap
of een (h)eerlijk ontbijt/brunch/lunch. Pak er gerust mee uit.
Wat kan je doen? We geven je al enkele ideeën:
• een after-work met faitradecocktails
• een koffiebreak met fairtradekoekjes
• vervang de snoeprepen in de automaat door fairtraderepen
• een proeverij met fairtradeproducten
• een bakwedstrijd onder de collega’s
• een wijndegustatie na het werk.
Meer info en ideeën op www.fairtradeatwork.be.
➜➜ Wil je meedoen? Schrijf je voor donderdag 7 mei 2015 in
via www.Fairtradeday.be

Walk for water groot succes
Op vrijdag 20 maart hebben bijna alle Zonhovense scholen deelgenomen
aan de Wereldwaterdag.
Zo’n 350 leerlingen en
evenveel kleutertjes zijn
solidair geweest en hebben gewandeld voor proper water. Het is immers
niet evident dat zuiver
water uit de kraan komt.
Miljoenen mensen moeten dagelijks gemiddeld 6 kilometer
stappen om water te halen voor hun basisbehoeften. Heel
vaak zijn dit kinderen die daardoor niet naar school kunnen.
De Zonhovense kleuters en leerlingen hebben dit onrecht
onder de aandacht gebracht.
➜➜ Bekijk de foto’s op onze facebookpagina
‘Gemeente Zonhoven’

|9

de zonhovenaar | GROENE GOLF

Mijn Limburg.net
portaalsite over afval

Subsidies duurzame
investeringen

Mijn Limburg.net is het portaal waarin je alles wat jouw huishoudelijke afvalstoffen betreft van dichtbij kunt opvolgen. Je
vindt er je persoonlijke profiel, een overzicht van jouw quota van het recyclagepark, het aantal gesprokkelde punten
voor de e-portemonnee (het elektronische spaarsysteem),
recyclagetips en de afvalkalender terug. Je kunt er ook een
aanvraag indienen voor de ophaling van grofvuil. Heb je een
vraag of een klacht? Vul het online invulformulier in om de
helpdesk rechtstreeks en snel te contacteren.

Voor facturen van 2014 kan er subsidie aangevraagd worden
voor onderstaande investeringen op voorwaarde dat de factuur niet ouder is dan 1 jaar:
• warmtepompboiler
• (combi)warmtepompsysteem voor hoofdzakelijk woningverwarming
• zonneboiler
• ventilatiesysteem met warmterecuperatie
• passief huis
• E-peil
• hoogrendementsbeglazing
• duurzaam geëxploiteerd hout.

Hoe kan je ‘Mijn Limburg.net’ raadplegen?
Surf naar http://mijn.limburg.net en houd je kaartlezer en
elektronische identiteitskaart bij de hand. Klik op ‘registreer’ en
maak een persoonlijk profiel aan. Hiermee kan je nadien telkens simpelweg inloggen om alles van dichtbij op te volgen.
➜➜ Meer info: Limburg.net - 0800 90 720

Kies een geschenk uit de
e-portemonnee shop
Spaar jij al punten voor de e-portemonnee? Neen? Je bent
zeker nog niet te laat. In mei en juni kan je weer een heleboel
punten verdienen door mee te doen aan volgende acties:
• Met belgerinkel naar de winkel (p. 11)
• Mijn korte ritten (p. 11)
• Bezoek aan de Dag van het Park (p. 27 & 28)
• Bezoek aan de Biomarkt (p. 13)
Telkens wanneer je deelneemt aan een activiteit krijg je 300
punten.
Opgelet! Op 30 december 2015 vervallen de punten die je
verdiend hebt tot en met 2014. Kom dus zeker een kijkje nemen in onze shop bij de dienst milieu en duurzaamheid en
ruil je punten in voor een mooi geschenk!
➜➜ www.zonhoven.be/e-portemonnee.html

De subsidie voor warmtepompboiler en duurzaam geëxploiteerd hout kunnen niet meer aangevraagd worden met een
factuur van 2015.
Nieuw is de subsidie voor dak- of zoldervloerisolatie en
muur- of spouwmuurisolatie. Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden met een factuur van 2015.
➜➜ Dienst milieu en duurzaamheid
011 81 05 26 – leefmilieu@zonhoven.be
➜➜ Lees het volledige reglement met alle voorwaarden na
op www.zonhoven.be/milieusubsidies

Premie voor
(gier)zwaluwnest
Indien huiszwaluwen, boerenzwaluwen of gierzwaluwen
zich huisvesten in of aan je
gebouw, dan kun je hiervoor
een premie ontvangen. Zowel natuurlijke als kunstmatige nesten komen hiervoor
in aanmerking. De premie
is afhankelijk van het aantal
bezette nesten en kan oplopen tot 50 euro per jaar. Je
moet elk jaar een nieuwe aanvraag indienen. Iemand van de
dienst milieu en duurzaamheid komt het aantal nesten vaststellen. Aanvragen moeten voor 31 juli ingediend worden.
Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website.
➜➜ Dienst milieu en duurzaamheid
011 81 05 26 – leefmilieu@zonhoven.be
➜➜ www.zonhoven.be /milieusubsidies
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Ruil huisvuilzakken voor
punten e-portemonnee
Heb jij afgelopen jaar slim gesorteerd? Dan heb je misschien
wel huisvuilzakken over.
Je kan maximum 1 grote of 2 kleine rollen omruilen voor
e-portemonnee-punten.

Hoe gebeurt de omruiling concreet?
Je ruilt een rol huisvuilzakken (met onaangebroken omband)
in aan het onthaal van het gemeentehuis tegen punten. De
e-portemonnee-punten worden automatisch toegevoegd.
Na registratie op www.e-portemonnee.be kan je thuis
jouw puntensaldo raadplegen en deze punten omruilen op
www.e-portemonnee.be tegen een bon voor een kip, een fi
lmticket of een ander product op de verzilverlijst. Vervolgens
wordt de bon naar je toegestuurd per post.

Hoeveel punten ontvang je?
• 1 grote rol = 1.250 e-portemonnee-punten
(max. 1 grote rol) of
• 1 kleine rol = 625 e-portemonnee- punten
(max. 2 kleine rollen)
➜➜ www.limburg.net – 0800 90 720

Doe mee met
‘Mijn korte ritten’
Door te stappen en te trappen zorg je mee voor een leefbare, veilige en milieuvriendelijke gemeente. Van 1 tot 30 juni
word je via de campagne ‘Mijn korte ritten’ aangemoedigd
om korte afstanden te voet of per fiets af te leggen. Laat dus
zoveel mogelijk dagen de auto staan voor alle ritten korter
dan 5 kilometer. Iedereen bepaalt zijn of haar eigen streefdoel. Daag jezelf uit en draag zo bij aan een beter milieu.

Wat moet je doen?
• Schrijf je in op de website www.mijnkorteritten.be. Je kan
als groep deelnemen (bv. onder de groep ‘inwoners Zonhoven’) of als individu.
• Registreer tijdens de maand juni dagelijks het aantal uitgespaarde autokilometers in een logboekje of op de campagnewebsite. Het logboekje kun je verkrijgen bij de dienst
milieu en duurzaamheid.
• Op het einde van de campagne maak je kans op één van
de prijzen.

Winkel je van 25 april tot 30 mei met de fiets of te voet?
Vraag dan hier je Belgerinkelsticker en maak kans
op mooie prijzen waaronder 200 Minerva fietsen.

Een initiatief van:

in samenwerking met

Met de steun van:

➜➜ Deelname aan de campagne levert je 300 e-punten op.
➜➜ Meer info: dienst milieu en duurzaamheid – 011 81 05 26
www.mijnkorteritten.be
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Bomen snoeien
op gemeentegrond
Als er een boom bij mijn woning staat op gemeente-eigendom, mag ik deze dan zelf snoeien? Het antwoord hierop
is: neen. Bomen op openbaar domein worden door de gemeentelijke ploegen onderhouden. Zij verwijderen de dode
takken en snoeien enkel waar nodig. De bomen worden dus
niet fors gesnoeid (niet intoppen, kadelaberen of knotten).
Er wordt wel een onderhoudssnoei doorgevoerd.
Ben je van mening dat een onderhoud aan een gemeenteboom
nodig is? Laat het ons weten via leefmilieu@zonhoven.be. De
groenambtenaar zal dan oordelen of de vraag terecht is.
➜➜ Dienst milieu en duurzaamheid
011 81 05 24 – leefmilieu@zonhoven.be

Maand van de bij
Het gaat niet goed met onze wilde bijen. Nochtans zijn bijen belangrijk. Geschat wordt dat 84 % van de landbouwgewassen in Europa en een nog hoger percentage aan wilde
planten afhankelijk zijn van insecten voor hun bestuiving.
De achteruitgang van de wilde bijen en honingbijen kan dus
leiden tot een bestuivingscrisis met zware ecologische en
economische gevolgen.
Het Provinciaal Natuurcentrum organiseert met diverse
partners acties om de (wilde) bijen in de kijker te zetten. De
maand mei wordt omgedoopt tot ‘Maand van de bij’. Via allerlei activiteiten in heel Limburg kan jong en oud kennismaken met het leven van bijen en leer je wat je zelf kunt doen
voor deze beestjes.
In Zonhoven wordt aandacht besteed aan de bijen tijdens de
Dag van het Park.
Zie pagina 28 – Dag van het Park
➜➜ Provinciaal Natuurcentrum – Craenevenne 68
3600 Genk – 011 26 54 79 – www.pnc.be
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Kippenactie 2015
Van 25 april tot 30 september 2015
Kippen lusten graag keukenrestjes, onkruid en gras. Schaf
dus een kip aan voor jouw afval!
Ook dit jaar kan je deze afvalverwerkers in de tuin halen.
Limburg.net deelt bonnen uit waarmee je bij de deelnemende handelaars een kip kan gaan afhalen.

Hoe kom je aan zo’n bon?
Via de e-portemonnee kun je punten inruilen. Heb je 625
punten? Dan krijg je 1 bon. Dit is een unieke bon op naam.
Indien je voldoende punten hebt, kun je zoveel bonnen aanvragen als je wil. Met deze bon hoef je niets bij te betalen
voor de aanschaf van 1 gewone legkip.

Wat is de e-portemonnee?
Dit is een elektronisch spaar- en beloonsysteem. Als inwoner
van Zonhoven kun je je online aanmelden met je elektronische identiteitskaart via www.e-portemonnee.be. Je ziet dan
waarmee je punten kunt verdienen. Indien je genoeg punten hebt, kun je de kippenbon aanvragen.
Door een kip aan te schaffen via de kippenbon maak je kans
op een waardebon van 100 euro die je kan besteden in het
tuincentrum.
➜➜ Kippen houden is niet zo moeilijk maar vraagt toch wat
basiskennis en praktisch inzicht. Wil je meer weten over
het houden van kippen, vraag dan een gratis kippengids
aan via: communicatie@limburg.net
➜➜ dienst milieu en duurzaamheid - 011 81 05 26
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Filmvoorstelling Life + project 3WatEr
Dinsdag 12 mei 2015 om 20 uur - Het Pannenkoekenhuis
De voorbije vijf jaar zijn er in het Vijvergebied Midden-Limburg heel wat verbeteringen aangebracht in het kader van het Life+
project 3WatEr. Tientallen eilanden werden gemaakt om vogels veilig te laten broeden, de heide heeft nieuwe ruimte gekregen
en vele vijvers en dijken zijn hersteld. Hierbij werd steeds rekening gehouden met de meerwaarde voor de bezoeker. Dit project
is uitzonderlijk omwille van de samenwerking tussen verschillende partners: lokale privélandeigenaars, het Agentschap voor
Natuur en Bos, lokale gemeenten (Hasselt, Heusden-Zolder en Zonhoven) en regionale organisaties zoals Regionaal Landschap
Lage Kempen en Limburgs Landschap.
Deze partners hebben een film gemaakt over het project die ze graag aan jou willen voorstellen. De voorstelling is gratis en
wordt afgesloten met een drankje.
➜➜ Inschrijven voor 1 mei 2015 via rosetta.iannicelli@lne.vlaanderen.be of 011 74 24 68
➜➜ Pannenkoekenhuis – Domein Bovy – Galgeneinde 24 – 3550 Heusden-Zolder

Opendeur

De Hoev
Hoeveweg 10, Zonhoven

Zaterdag
14 juni
tussen
13 tot
en 16
16 uur
uur
Zaterdag
13 juni
2015
van 12

Demo
compostplaats

• Vraag raad aan de compostmeesters
• Kom proeven van biologische lekkernijen
• Leer meer over ecologisch tuinieren
• Maak kennis met de werking van De Hoev
• Krijg 300 e-portemonnee punten en een leuke
attentie.
Een organisatie van de dienst milieu en duurzaamheid i.s.m.
De Hoev (een afdeling van Werkende Handen vzw) en de
compostmeesters.
Oproep standhouders: Verkoop jij bio- of fairtrade producten?
Bied jij duurzame activiteiten aan? Schrijf je dan in!

Meer info: Dienst milieu en duurzaamheid
011 81 05 26 - leefmilieu@zonhoven.be
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Van ’t bákkes nòòë d’öchterbánk
De wèn’tertèèët ès wieër dooër. Al mér goe! Mér ve mooge
nie klaoge: ’t ès nie schrikkelek kaat gewiëst, v’(h)öbbe nie
ènnen dònkel’n geziëte – den öletrik ès nie óóëtgevaalle –
énne mezoet ès sèn’t láng nemie zoe goejekoep gewiëst. Vië
höbben óós goe kónne wérrem haagen èn hóóës aachtere
stoof. Stoove zèèën er mes allewijl wieër bè huup!
Nóó ve vá “tóóës èn hóóës” kalle, zoe ’n hóóës dá zaoch er
vrugger tóch hiel aaners óóët as den daoch vá vandaoch.
Ich rappeleeër mich nóg dá ve bè m’n groetaars kalde vanne
“kaomer” én ’t “kiëmerke”. De kaomer, dá waos eegentlek de
“goej plák”, dij woort állien gebröökt vur bezuuk óf as ’t fiesjt
waos. Gemeeënlek waos dá bè de körremes, bè de körsmes
óf as ve van d’aat èn ’t nou
gònke. Én ’t kiëmerke, dá
waos dan de slòòëpkaomer
vá m’n groetaars, aachter
dij kaomer geliëge. ’n Aaner slòòëpkaomer nuumde
ze de kallerkaomer, dij laoch mes boovene kaller. Én
wá haa der dan nóg zoeal?
’t Veures én ’t bákkes! ’t
Veures laoch tössene stal
én ’t hóóës èn. Én èn dá
bákkes – moe ’t broet gebákke woort én ’t voejer
vurre biesjte gekookt woort
– höbbe v’as kèn’t dèk gespil’t. Dá waos óós hóóëzeken ènne
zoomer as v’óp vakanse waore. Én èn ’t höske bóóëte hònk
’n aa stráng (’n dikke koort) moe v’óp kósse schókke. Plezant
dat dá waor!
Nieë, ’n batkaomer, dá kèn’de z’oo nie. As ve sòòëves vóóël én
smeeërich tröch èn hóóës kaome, zeej groetmoejer: “Waast
òch mér bè de kòmp ènne stal én pákt mér genòch ziep!”
Én prooper dá ve waore! Laoëterheeëne kósse v’óós tóch al
waassen ènne bessèng. Amòòël prooper gewaassen ’t bèt
èn, én smörregs vruch, as vië nóg èn óós bèt laoge, huuërde
ve groetvaoëder al óp z’n klònke nòòë bóóëte stròffe, nòòë
de pöt. Hië trók dan aonne pöt nen iemer waoëter óp vur ‘m
te waasse. Én terwijl ‘m dat èèëskaat waoëter ‘ns goet è ze
gezicht klatsde, huuërde v’ ‘m ‘ns férrem ròòëchele. Hië kós
dan ròòëchele wij e piárt! ’t Waos pertáng gieëne zwòòëre
roeker, dus gieënen échte ròòëcheliër … Èn’tige menuuëte
vanáchternòòë gònk er dan nòòë bènne, én dòòë stónt dan
al ’n goej pan spék óbbe tòòëfel óp ‘m te wóchte. Doorendaoch zaoge v’‘m krië, hië waos dan ènne wiggel ènnen hoof
óf èn ’t bròk bèt ’t ien óf ’t aaner. Én as v’ ‘m dan teege den
òòëvet tröch zaoge, dan zaoët ‘m wieër aachter ’n pan gebákke petéttekes, zennen òòëveskóst. As ’t nen échte schoene, zòòëchten òòëvet waos, kós ‘m al ‘ns wat óp ‘t bénkske
vurre deur zitte bèt ’n pèèëp óf ‘n sjiek è zenne mónt.
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Dá waore soomers tóch schoen vakanses óp zoe e boeëregeliëch! Moe ès ten tèèët? Mér veul kömt oo wieër tröch.
Dá bénkske vurre deur per èkzémpel … Zoe loesj ich vleej
zoomer óp “Zooëneve punt nóó” dá z’ènne Raofstròòët ’n
schoen aa tredieësen èn ieëren höbben (h)érstèl’t: z’(h)öbben dòòë ’n bánk vurre deur gezatte vur bè de geboeëren
óp tèèët én stónt wá te kónnen öchtere. “Öchtere”, e kerjeus
woort, moe ’t vá kömt, kón der liëzen èn ’t Zooëneves woordebòk. Dij “öchterbánk” ènne Raofstròòët, dá zaoch er begót
hiel gien aat waochspiekich bénksken óóët, mér ’n schoen
nou bánk. ’t Ès te hoopen dat dij bánk ooch vanne zoomer
bèèëval hit, én meschijn zieë ve dan èn Zooëneve hèèë én
dòòë nóg mieër van dij öchterbénk vurre deur stòòën.
Èn alle geval, nie èn hóóës
blèèëve zitte, mér de bóóëten óp nóó én prófeteeëre
van ’t schoe wiër dat er aoë
kömt!
Tót ien van deeës …
Kerjeus moe dij woort vá
koome?
Zie Zonhovens woordenboek p. 29, 525 en 493:
bakkes bákkes, o.: “bakhuis,
afzonderlijk
gebouwtje
waar de boeren hun eigen brood bakken, het veevoeder
koken enz.”: de uitspraak bákkes is een sterk gereduceerde
samenstelling van bák “bak” en hóó.ës “huis”; vgl. mnl. bac huus “bakhuis”.
veures veu.res, feu.res, o.: “voorhuis van een boerenwoning
vanwaar men rechtstreeks toegang heeft, aan de ene kant
tot het woongedeelte en aan de andere kant tot de stallingen”: de uitspraak veu.res is een sterk gereduceerde samenstelling van veu.r “voor” en hóó.ës “huis”
samenstelling: veu.reskoo.ët of veu.resgao.ët “afloopgat voor
het vuil water vanuit het voorhuis”.
uchteren öchtere: “’s avonds buurten”: öchtere gòò.ën: S. en
J.L. uchteren, S. ochteren “den avond koutend doorbrengen bij zijnen buurman”; vgl. mnl. uchten, ochten “ochtend,
(vroege) morgen”, oudindisch aktu- “laatste deel van de
nacht, schemering voor de dageraad”, dus oorspronkelijke
betekenis: “buurten tot in de vroege uurtjes”
afleiding: öchteròòëje, o. “(vero.) het ‘uchteren’: L.I. uchterroo
“uchterens, avondvergadering”.

Zomeraanbod jeugd

juli & augustus 2015

Uitneembaar

Wil je jouw kind laten genieten van een supervakantie op een speelplein?
In Zonhoven zijn er drie speelpleinwerkingen, dus altijd eentje in de buurt.

Speelplein ‘t Molenpleintje
GC Tentakel
Kneuterweg 2
3520 Zonhoven

Danny Bielen
011 72 53 49

1 juli t.e.m. 23 aug.
weekdagen
van 13 tot 17 uur

2 euro per dag

danny@molenpleintje.be

jongens en meisjes
van 4 t.e.m. 15 jaar

Speelplein ‘t Ha-we’tje
KLEUTERS: Basisschool
De St@rtbaan
Schelstraat 10,
3250 Zonhoven
Andere groepen: Oude jongensschool, Sint-Jozefstraat 2,
3520 Zonhoven

1 juli t.e.m.
t/m 14 14
aug
aug.
weekdagen
13 tot 17uur

www.
www.thawetje.be
thawetje.be

Opgelet! Dit jaar zit
’t Ha-we’tje op twee locaties

Simonne Thoelen
011 82 53 14

thoelensimonne@hotmail.com

2 euro per dag

Soort activiteiten: Bouwen, bosspelen, tochten, fantasie
spel/verkleden, waterspelen, avontuurlijk spel (met vuil
worden), uitstappen, spelletjes, sport, koken, crea, fuiven/
feesten, instuif, dans, drama, toneel, muziek, zang.
Leeftijdsgroepen:
• Bubbels: kleuters vanaf 4 jaar
• Peperbollen: 1ste en 2de leerjaar
• Bengels: 3de en 4de leerjaar
• Chupa-chups: 5de en 6de leer jaar
• Tieners: middelbaar (t/m 15 jaar)
Ook voor kinderen met een beperking, contacteer het
speelplein voor meer info.

Soort activiteiten: Bouwen, bosspelen, waterspelen,
avontuurlijk spel (met vuil worden), uitstappen, spelletjes,
sport, koken, crea, instuif, thema-avonden, liedjes zingen.
Leeftijdsgroepen:
• Kleuters		
• 7- en 8-jarigen
• 9- en 10-jarigen		
• 11- en 12-jarigen
• 13- en 14-jarigen
Ook voor kinderen met een beperking, contacteer het
speelplein voor meer info.

jongens en meisjes
van 3 t.e.m. 14
15 jaar

Speelplein Het Zonnetje
Buurthuis
DeWaerde
Waerde
Buurthuis De
Waardstraat
63
Waardstraat 63A
3520 Zonhoven
3520
Zonhoven

Joeri
Daenen
Jeugddienst
011
/ 0472 69 46 89
011818105058484

t/m 29 14
aug
1 juli t.e.m.
aug.
weekdagen
13 tot
van
1317uur
tot 17 uur

2 euro per dag
25 beurtenkaart
euro per dag
voor 9 euro

spwhetzonnetje.be
www.
www.spwhetzonnetje.be
facebook.com
/spwhetzonnetje

joeri.daenen@zonhoven.be
jeugd@zonhoven.be

jongens
jongens en
en meisjes
meisjes
van
van 33 t.e.m.
t.e.m. 15
15 jaar
jaar

Soort activiteiten: Bouwen, bosspelen, tochten, fantasiespel/verkleden, waterspelen, avontuurlijk spel (met vuil
worden), uitstappen, spelletjes, sport, koken, crea.
Leeftijdsgroepen: Wij hebben geen echte leeftijdsgroepen,
maar wel een aanbod op maat van kleuters, kinderen en tieners.
Ook voor kinderen met een beperking, contacteer het
speelplein voor meer info.
Let op: geen speelpleinwerking op 21 juli.

Opvangmogelijkheden
Buitenschoolse kinderopvang
Buitenschoolse kinderopvang ‘t Alvermanneke
Dijkbeemdenweg 18
3520 Zonhoven
Tel.: 011 81 69 87
Website: www.alvermanneke.be
E-mail: alvermanneke@scarlet.be
Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in
het gebouw aan de Dijkbeemdenweg 18.

Landelijke Kinderopvang Zonhoven
Bureau voor Zonhoven en Heusden-Zolder
Verantwoordelijke: Dannie Van Werde
‘t Kuipke 11 bus 1
3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 53 79 21
Helpdesk: 070 24 60 41 - elke werkdag van 9 tot 14 uur
Website: www.landelijkekinderopvang.be
E-mail: lkoheusden@landelijkekinderopvang.be

Vakantiekampen
De Hofmakerij
Speel je graag met andere kinderen? Ben je creatief? Hou je van
rust en wil je graag meer leren over de natuur en haar seizoenen? Dan zijn de natuurkampen echt iets voor jou.
De Hofmakerij vzw
Koningsbergweg 28 – 3520 Zonhoven – Gsm: 0498 36 48 72
Website: www.dehofmakerij.be
E-mail: info@dehofmakerij.be

Boxforkids
Van 6 juli tot en met 28 augustus organiseert Boxforkids thematische en creatieve vakantiekampen voor kinderen.
Boxofcreativity bvba
Donkeindeweg 22 – 3520 Zonhoven – Gsm: 0496 52 30 96
Website: www.boxforkids.be
E-mail: info@boxforkids.be
Creamie
Tussen 13 en 23 juli organiseert Creamie verschillende korte vakantiekampen (crea en koken) voor kinderen.
Van 10 tot 16 uur.
Creamie
Dijkweidestraat 11
3520 Zonhoven
Gsm: 0498 32 40 30
www.creamie.be

Vervoer
Voor de activiteiten met het logo
is het mogelijk om de combinatie te maken met de buitenschoolse kinderopvang bij vzw ’t Alvermanneke. De gemeente zorgt er dan voor dat jouw kind wordt opgehaald bij ’t Alvermanneke en
naar het sportkamp of speelplein wordt gebracht.
Kostprijs

’t Alvermanneke: schrijf je kind eerst in bij ’t Alvermanneke

Vervoer: stuur een e-mail naar kinderopvang@zonhoven.be
met volgende informatie:
• de naam en geboortedatum van je kind
• telefoon- of gsm-nummer
• de initiatieven waarvoor je kind is ingeschreven
• de data waarop je vervoer wenst.
Deadline voor de inschrijvingen: maandag 22 juni 2015.

Sportkamp/speelplein/Speuren naar dieren in de bib: 
schrijf vervolgens je kind in bij het vakantie-initiatief waar je je
kind naartoe wil laten gaan (gemeentelijk sportkamp, speelplein Het Zonnetje of activiteit bib).

Info
Loket kinderopvang / UiTpunt - 011 81 04 86
Heuvenstraat 4, 3520 Zonhoven
kinderopvang@zonhoven.be

Het vervoer is gratis voor de sportkampen die in de evenementenhal Den Dijk doorgaan. De verplaatsing gebeurt te voet. Voor
de andere initiatieven (vervoer per auto) betaal je 2,5 euro per
kind per dag.
Hoe inschrijven?

Sportkampen Zomervakantie
Sport & spelkamp

Basvelden

evenementenhal
Den Dijk

60 euro

27 t.e.m.
31 juli 2015
9.30 tot 15.30 uur

kinderen
van 6 tot 12 jaar

Meebrengen: lunchpakket

Gedurende deze week worden jullie ondergedompeld in een mix
van sporten en spelen, waar iedereen zich naar hartenlust in kan
uitleven!

Basvelden

3 t.e.m.
7 augustus 2015
9.30 tot 15.30 uur

65 euro
kinderen
van 6 tot 12 jaar

Meebrengen: lunchpakket
        Op vrijdag: fiets!

Voor dit kamp krijgen jullie van maandag tot donderdag een uitgebreid aanbod van sporten, zoals baseball, hockey, oriëntatielopen,
enz. Op vrijdag gaan we met de fiets naar het sportbos te Kiewit
(vertrek om 9 uur!).

NIEUW!

Sport & inlineskaten

Taalsportkamp ENGELS of FRANS
65 euro

10 t.e.m.
14 augustus 2015
9.30 tot 15.30 uur

Sportmix & avonturendag

kinderen
van 6 tot 12 jaar

evenementenhal
Den Dijk
17 t.e.m.
21 augustus 2015
9.30 tot 15.30 uur

70 euro

kinderen
van 6 tot 12 jaar

Meebrengen: lunchpakket
eigen skates, knie- en elleboogbeschermers, helm

Meebrengen: lunchpakket,
schrijfgerief

Gedurende 5 dagen krijgen de deelnemers enkele kneepjes van
inlineskaten aangeleerd, gecombineerd met verschillende andere
sporten.

Na het succes van de voorbije jaren bieden we dit kamp graag
opnieuw aan. Nieuw dit jaar is dat de deelnemers kunnen kiezen
tussen Frans of Engels. Liefhebbers van taal en sport mogen deze
taalsportweek zeker niet missen!

Kleutersportkamp
1 1
Kamp
evenementenhal
Den Dijk
29 t.e.m.
31 juli 2015
9.30 tot 12 uur

Kleutersportkamp
2 12
Kamp
20 euro

kinderen
van 3 tot 6 jaar

Meebrengen: sportschoenen met witte zolen
een drankje voor tijdens de pauze

evenementenhal
Den Dijk
19 t.e.m.
21 augustus 2015
9.30 tot 12 uur

20 euro
kinderen
van 3 tot 6 jaar

Meebrengen: sportschoenen met witte zolen
een drankje voor tijdens de pauze

Kleuters krijgen een gevarieerd aanbod van turnen, spelen en balsporten.
Op vrijdag wordt er een springkasteel opgesteld in de sporthal!

Info en inschrijven:
Sportdienst - 011 81 05 97 of via sport@zonhoven.be.
Eerst inschrijven, daarna betalen op rekeningnummer BE84 0910 0049 7759.
Vermeld bij de betaling de naam van het kind en het gekozen sportkamp.

Zomeractiviteiten bib
Speuren naar dieren in de bib

woensdag 1 juli 2015 van 10 tot 12 uur
uitleenpost Terdonk in sporthal Terdonk
(Kievitveldstraat 4, 3520 Zonhoven)
De bibliotheek organiseert een speelse zoektocht naar en over dieren.
• Wil je meer weten over de dieren in het bos?
• Hoe goed ken je het menu van deze dieren?
• Heb je een goed speurdersoog om vogels te vinden en te herkennen?
• Wat doe je best wanneer je een jonge vogel in je tuin vindt?
• Waarom hebben sommige vogels een korte, dikke snavel en andere een
lange, dunne snavel?
Ontdek dit en andere dierenweetjes in de bib van Terdonk. Deze activiteit is gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar.
Deelname: 2 euro (inclusief drankje en tussendoortje)
Het aantal plaatsen is beperkt (max. 15 deelnemers), dus snel zijn is de boodschap!
Inschrijven:
• tot 22 juni 2015
• via mail naar bibliotheek@zonhoven.be
• telefonisch op 011 81 05 81 of
• aan de balie van de hoofdbibliotheek (Kerkplein 80).
Vermeld bij de inschrijving de naam en de leeftijd van je kind(eren).

Vlieg 2015

Kom speuren naar de Schat van Vlieg in de bibliotheek en ontdek het
leven zoals het klinkt!
Doe tussen 27 juni en 30 augustus 2015 tijdens de openingsuren van de
bib mee aan de zomerse zoektocht naar de Schatten van Vlieg. Vind jij
een kist, dan gaat er een wereld van geluid voor je open. En je maakt kans
op klinkende prijzen!
Bibliotheek Zonhoven, Kerkplein 80, 3520 Zonhoven – 011 81 05 81
http://zonhoven.bibliotheek.be – www.uitmetvlieg.be

Sportkampen sportclubs
Voetbalkamp K. Zonhoven VV
Van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 juli 2015
Van 10 tot 16 uur
Op de Basvelden
Contactpersoon: Steven Slegers – steven07@live.be
Tenniskampen TC Basveld
Zomerkamp/tennisstages/tennis-voetbalkamp/
tennis-Frans kamp
Juli en augustus 2015
Voor leden en niet-leden
Inschrijven via basveld-tc@hotmail.com
www.tc-basveld.be

Sportkampen Turnkring Olympia
Van 3 t.e.m. 7 augustus 2015 - kleutersportkamp
Van 10 t.e.m. 14 augustus 2015 - tumblingkamp
Van 16 t.e.m. 19 augustus 2015 - acrokamp
Van 17 t.e.m. 21 augustus 2015 - recreakamp
Van 24 t.e.m. 28 augustus 2015 - trampolinekamp
Info: info@turnkringolympia.be

de zonhovenaar | TOETERS EN BELLEN

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

➜➜ Het echtpaar Isci-Tuygar trouwde in Turkije
op 23 februari 1965

➜➜ Het echtpaar Mandala-Casella trouwde in Genk
op 27 februari 1965

Gouden bruiloft

Gouden bruiloft

➜➜ Het echtpaar Polmans-Achten trouwde in Genk
op 10 maart 1965

➜➜ Het echtpaar Vanbockryck-Verhelle trouwde in Genk
op 26 maart 1965

Bijzondere verjaardag

➜➜ 101-jarige – Op 23 februari werd Henri Peeters 101 jaar

➜➜ 104-jarige – Op 23 maart werd Maria Peeters 104 jaar
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Win een geschenkmand
in de Hoev

Gratis abonnement
De Lijn verdwijnt

Wie een bezoek brengt
aan de biowinkel van
de Hoev, maakt iedere maand kans op een
mooie mand vol met lekkere streekproducten of
biogroenten en fruit. Een
onpartijdige hand trekt
iedere maand van 2015

een winnaar uit de bokaal.
Godelieve Melotte-Bielen won Als je deelneemt, maak je
de allereerste geschenkmand niet alleen kans op een
mooie prijs, maar steun je tegelijkertijd het sociale project De
Hoev dat momenteel een 10-tal mensen tewerkstelt.

Vanaf 1 september 2015 verdwijnt
het gratis abonnement van De Lijn
voor 65-plussers. Wie recht heeft op
een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) behoudt het recht op
een gratis abonnement. Je ontvangt
dit automatisch, je moet hiervoor niets doen.

➜➜ De Hoev - Hoeveweg 10, 3520 Zonhoven
➜➜ dinsdag t.e.m. vrijdag van 13 tot 17 uur (in de zomer tot
18 uur), zaterdag van 10 tot 14 uur
➜➜ www.dehoev.be - www.facebook.com/dehoevzonhoven

Ben jij beschermd
tegen mazelen?
Bij het woord ‘mazelen’ vrees je als volwassene niet meteen
voor je gezondheid. Want mazelen is toch een kinderziekte?
Nochtans loop je meer risico op de ziekte dan je denkt.
Ben je tussen de 20 en 45 jaar, dan is de kans groot dat je onvoldoende bent beschermd tegen mazelen. Hoe dat komt?
Waarschijnlijk heb je in je kinderjaren nooit mazelen gehad.
Of je hebt geen vaccin gehad. Of misschien kreeg je maar
één dosis in plaats van twee.
Tijdens de Europese Vaccinatieweek, van 25 april tot 2 mei
2015, roept de Vlaamse overheid alle volwassenen op om
hun vaccinatiestatus te controleren. Ben je nog niet voldoende beschermd tegen mazelen? Laat je dan alsnog vaccineren. Zo blijven jij én jouw omgeving gespaard van die
vervelende ziekte.
➜➜ www.vaccinatieweek.be
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➜➜ De Lijn: 070 220 200 (0,30 euro/min)
www.delijn.be/nl/contact
➜➜ Personen met een handicap: 0800 987 99 of
handicap.fgov.be/nl/meer-info/ons-contacteren

Vraag een LEIF-kaart aan
Deze geplastificeerde LEIF-kaart ziet eruit als een bankkaart en toont de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. Je bewaart de kaart best in je portefeuille. Zo zijn
artsen en hulpverleners op de hoogte van je wettelijk
ingevulde wilsverklaringen (inzake euthanasie, orgaandonatie en uitvaart) en kunnen ze rekening houden met
je voorafgaande zorgplanning. LEIF staat voor LevensEinde
InformatieForum. Sinds de invoering in 2003 vroegen al
35.000 mensen de kaart aan.

Je kunt de LEIF-kaart op 2 manieren bestellen:
• Je vult een aanvraagformulier in (te bekomen bij de dienst
burgerzaken) en verzendt deze gefrankeerd naar LEIF,
J .Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel
• Je bestelt de LEIF-kaart online via www.leif.be
leiflijn@skynet.be - www.leif.be - LEIFlijn: 078 15 11 55

nisperboekje heeft hij helemaal versleten”

de zonhovenaar | LEESVOER

Project Boekbaby’s
Boekbaby’s wil ouders met kleine kinderen laten meegenieten van boeken. Kinderen
die vanaf de geboorte verwend worden met boeken, liedjes, versjes en verhalen leren
veel nieuwe woorden en zinnen, blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter
rekenen. Ze lezen bovendien graag en zijn vaker lid van de bibliotheek.

en impact van het project Boekbaby’s bij ouders
Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en beluistehaalt de
tussen
ouders en kinderen sterk aan. Het
Onderzoek ren,
in opdracht
vanband
Stichting
Lezen
is een mooie levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.
Promotor: Prof. Dr. Kris Van den Branden

Boekbaby’s
is een
Co-promotor:
Dr. Koen
Vanproject
Gorp van Stichting Lezen om ouders aan
te moedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes en
de bibliotheek te laten ontdekken.
Ouders die naar het consultatiebureau van Kind en Preventie gaan wanneer hun kindje 6 maanden oud is, ontvangen
een Boekbaby-tas met daarin boekjes en informatie. Wordt
je kleine spruit 15 maanden, dan ontvang je op het consultatiebureau een uitnodiging waarmee je in de bibliotheek een

nderzoekers: Helena Van Nuffel & Lies Houben

tasje met boekjes en informatie kan afhalen. De bibliotheekmedewerkers geven je graag meer uitleg over onze collectie
voor peuters en kleuters en de bibwerking.
Vraag dus zeker naar je boekbabypakket en peuteruitnodiging op het consultatiebureau van Kind en Preventie, zodat
ook jij samen met je kindje kunt genieten van fijne voorleesmomenten!
➜➜ Bibliotheek – 011 81 05 81
bibliotheek@zonhoven.be

Week van de opvoeding

Volg Merel in Australië

De Week van de Opvoeding vindt plaats van 16 tot 23 mei.
Het thema van dit jaar is ‘Opvoeden in je buurt’. Dit betekent
dat je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen.
Benieuwd wat de Opvoedingswinkel Zonhoven organiseert?
Ga dan op zoek naar de rode lopers in je buurt, neem een
kijkje op de website www.opvoedingswinkelhasselt.be, volg
hen op Facebook ‘Opvoedingswinkel Hasselt’ of schrijf je in
voor de nieuwsbrief via opvoedingswinkel@hasselt.be.

Op 1 maart vertrok de Zonhovense Merel Umans naar Australië. Na een bezoek aan Sydney is ze doorgereisd naar
Gayndah, waar ze nu voor langere tijd verblijft. Op haar blog
deelt ze foto’s, filmpjes en verhalen over wat ze er allemaal
beleeft. Ben je benieuwd naar haar avonturen? Je kunt haar
blog lezen op: https://merelumans.wordpress.com/.

➜➜ Opvoedingswinkel Zonhoven
0478 04 61 53 – vrijdag van 10 tot 13 uur
➜➜ Sluitingsdagen:
vrijdag 1 mei - Feest van de Arbeid,
vrijdag 14 mei - brugdag O.H. Hemelvaart
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Lentejogging
Lopers opgelet! Op zaterdag 9 mei 2015 vindt de jaarlijkse lentejogging plaats op de Basvelden. De 12 km maakt
deel uit van de Haspengouw Challenge, een regelmatigheidscriterium van verschillende wedstrijden. Het parcours
is uitgetekend op en rond het openluchtsportcentrum. Geasfalteerde wegen en grasstroken wisselen elkaar af. Het 6
km-parcours is volledig uitgetekend op het openluchtsportcentrum: de ideale maat voor alle ‘start-to-runners’.

Programma
• 13 uur: Kinderjogging van 1 km (tot 12 jaar)
• 13.30 uur: 2 km + 6 km
• 15 uur: 12 km
➜➜ Inschrijven is enkel ter plaatse mogelijk vanaf 12 uur.
➜➜ Deelname is gratis voor de 1 km. Voor de 2 en 6 km
betaal je 11 euro waarvan 5 euro waarborg (deze krijg je
terug na het inleveren van het borstnummer), voor de 12
km betaal je 6 euro (geen waarborg).
➜➜ Sportdienst – 011 81 05 97 – sport@zonhoven.be

Teutenjogging

Sportevenementen ZTD

Op vrijdag 5 juni 2015 organiseert de Zonhovense Atletiekclub in samenwerking met de sportdienst voor de 29ste keer
de Teutenjogging. Het evenement vindt plaats op de Waerde, waar ook de start en aankomst gelegen zijn. De omloop
bestaat uit afwisselend harde en zachte ondergrond.

Tijdens ‘Zonhoven Trapt Door’ organiseert de sportdienst
twee grote sportevenementen:

Programma
• 18.30 uur: kinderjoggings met verschillende afstanden
(tot 12 jaar)
• 19 uur: 5 en 10 km
Wie jonger is dan 16 jaar betaalt 7 euro, anderen betalen
9 euro. In deze prijs is een bord spaghetti inbegrepen.
➜➜ Nico Bos – 0472 93 55 48
teutenjogging@gmail.com – www.teutenjogging.tk

Wielerwedstrijd ZTD
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Wielerwedstrijd voor recreanten
Wedstrijd over 40 km op zaterdag 27 juni 2015 in het centrum en de omliggende straten.
• Start en aankomst zijn in het centrum.
• Inschrijven kan vanaf 17.30 uur in het UITpunt,
Heuvenstraat 4.
• Deelname: 11 euro (verzekering inbegrepen, waarborg van
5 euro krijg je terug na inleveren van het rugnummer).

Dwars door Zonhoven
Stratenloop op zondag 28 juni 2015. Een sportief en uitdagend parcours door het centrum voor kinderen en volwassenen.
• Het parcours voor kinderen (1 km) start om 14 uur.
• Volwassenen (5 of 10 km) starten om 14.15 uur.
• Inschrijven kan vanaf 13 uur, op het kerkplein, op de Kiosk!
Er zijn geen voorinschrijvingen.
• Deelname is gratis (waarborg van 5 euro voor het borstnummer).
• Douchemogelijkheden en kleedkamers zijn voorzien in de
evenementenhal Den Dijk.
➜➜ Sportdienst Zonhoven
Tel. 011 81 05 97 – sport@zonhoven.be
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Gastronomische fietstocht
De 24ste editie van de gastronomische fietstocht vindt plaats
op zondag 14 juni 2015. Samen maken we een fietstocht
van ongeveer 30 km met tussendoor lekkers van lokale handelaren.
We verwachten de deelnemers om 12.30 uur in de evenementenhal Den Dijk. Na een hapje en een drankje stappen
we rond 13.30 uur op onze fiets. Sportievelingen die willen
deelnemen betalen 7 euro. Schrijf je snel in want alleen de
eerste 300 fietsers kunnen mee!
➜➜ Sportdienst - 011 81 05 97 – sport@zonhoven.be

Kampioenenviering



V.l.n.r.: Timothy Oben, Patrick Gouwy, Jelko Maes en Lucien Forier
Liam ontbreekt op de foto.

Op vrijdag 27 februari 2015 werden de Zonhovense kampioenen gehuldigd. Bijna 300 sporters kregen een attentie van
het gemeentebestuur. Er werden 4 prijzen uitgereikt:
• beloftevolle jongere: Jelko Maes (judo) en Liam Mc Cluskey
(volleybal, beachvolleybal en voetbal)
• sportverdienste van het jaar: Lucien Forier, voorzitter Ruiterclub Zonnehoef, Lucien zet zich ook enorm in voor Hippotherapie: paardrijden voor personen met een beperking.
• sportvereniging van het jaar: Basket Zonhoven
• sportman van het jaar 2014: Timothy Oben, kapitein en
draaiende motor van de eerste ploeg van voetbalclub
K. Zonhoven VV
Luc Nilis ontving een ‘Lifetime Achievement Award’ voor zijn
hele voetbalcarrière.

Verbroederingsrit
Zonhovense
wielerliefhebbers
Op zondag 6 september 2015 organiseert de sportdienst
een verbroederingsrit voor alle Zonhovense recreatieve
fietsclubs en alle individuele Zonhovense recreanten die niet
bij een wielerclub zijn aangesloten. Met dit initiatief wil de
sportdienst de vele Zonhovense wielertoeristen met elkaar
in contact brengen. Hou jullie alvast klaar voor een tochtje
van 80 km met vertrek en aankomst bij de evenementenhal
Den Dijk. Afsluiten doen we met taart en koffie.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda!
➜➜ Deelname: 3 euro
➜➜ Info en inschrijvingen:
Sportdienst – 011 81 05 03 – sport@zonhoven.be
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Tentakelscoop
The First Grader
Dinsdag 5 mei 2015 om 20.15 uur 

GC Tentakel

The First Grader vertelt het waargebeurde verhaal van een 84-jarige Keniaanse
dorpsbewoner en voormalig vrijheidsstrijder die vecht voor het recht op de
opleiding die hij nooit heeft gehad. De hoofdonderwijzeres steunt zijn strijd
om toegang tot de school te krijgen. Maar ze ondervinden veel weerstand van
ouders en instanties die de schaarse schoolplekken niet willen laten bezetten
door een oude man.
➜➜ Basisprijs: 5 euro

Openklassen – workshops
Woensdag 6 mei van 13.30 tot 17 uur
Donderdag 7 mei van 15.50 tot 17.30 uur
Zaterdag 9 mei van 9 tot 12 uur

Gemeentelijk Kunstonderwijs – GC Tentakel

Het gemeentelijk kunstonderwijs - Academie voor Schone Kunsten, afdeling Zonhoven - nodigt je uit om samen met je kind(eren) een kijkje te komen nemen in de
tekenschool. Je kinderen kunnen deelnemen aan één van de workshops tijdens de
openklassen. Breng gerust een vriendje mee!
Nieuwe inschrijvingen starten tijdens de openklassendag op woensdag 6 mei 2015.
➜➜ GC Tentakel – 011 81 05 50
www.zonhoven.be/kunst-en-muziekonderwijs-kunstonderwijs.html

ACAD_UIT_kom dat zien_ZON.indd 1
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Vorming
Zelf je belastingbrief invullen & Tax-on-web
Donderdag 28 mei 2015 om 19.30 uur 

GC Tentakel

In deze workshop vul je je eigen belastingbrief ter plaatse in. De begeleider overloopt de
belastingbrief en verduidelijkt de rubrieken en codes. Je krijgt een handleiding waarin je zelf
tips kan noteren zodat je de brief volgend jaar zelfstandig kan invullen.
We tonen je ook hoe je je belastingen via tax-on-web kan invoeren. Je krijgt een handleiding
mee zodat je thuis zelf aan de slag kan. Na inschrijving laten we je weten welke documenten je
allemaal nodig hebt om je belastingbrief correct in te vullen. Elke deelnemer krijgt zijn eigen
tafel zodat je niet letterlijk met je neus in andermans zaken zit. De begeleider geeft uitleg en
tips, maar vult de brief niet in jouw plaats in. Jij blijft verantwoordelijk voor je eigen aangifte.
Opgelet! We richten ons met dit aanbod op loontrekkenden en mensen met een vervangingsinkomen, niet op zelfstandigen.
➜➜ Prijs: 10 euro
➜➜ Lesgever: Sanne Vliegen
➜➜ In samenwerking met Vormingplus Limburg

Info, tickets en inschrijvingen
GC Tentakel – Kneuterweg 2
011 81 05 50 – tentakel@zonhoven.be
Openingstijden: van ma t.e.m. vr
van 9-12.30 en van 13-17 uur

UiTpunt Zonhoven – Heuvenstraat 4
011 81 04 80 – uitpunt@zonhoven.be
Openingstijden: ma van 13-18.30 uur,
wo van 13-17 uur, di, do en vr van 9-12 en van 13-17 uur

Cultuurcentrum Casino Houthalen
GC Tentakel en het Cultuurcentrum Casino Houthalen werken sinds het begin van 2014 samen. Hier kan je kennis maken met het aanbod van Cultuurcentrum Casino Houthalen.

Kindercircuscursus
Maandag 6 t.e.m. woensdag 8 juli 2015 van 9.30 tot 16 uur
Naar aanleiding van het Lachfestival, voor kids en jongeren
van 6 tot 14 jaar.
Basisprijs: 23 euro (inclusief verzekering)

Nest – Krijt
Familievoorstelling
Donderdag 9 juli 2015 om 18 uur
Met: de jonge Nederlandse figurentheatermakers Cristel
Hakkevoort en Anneloes Rodenhuis
Basisprijs: 10-7-6 euro (kassa-voorverkoop-abonnement/groep)

Kindercircusshow
Woensdag 8 juli om 19 uur
Basisprijs: 10-7-6 euro (kassa-voorverkoop-abonnement/groep)

Info, tickets
en inschrijvingen
Cultuurcentrum
Casino Houthalen
Varenstraat 22a, 3530 Houthalen-Helchteren, 011 49 22 90
cultuur@houthalen-helchteren.be
www.casino.houthalen-helchteren.be

| 25

UiT in zonhoven | UITPUNT

Provinciale uitleendienst
voor iedereen

Vrije tijd gaat online!
Achter de schermen werd de voorbije maanden druk gewerkt
aan een nieuw systeem voor de ticketverkoop en reservaties
van ons gehele vrijetijdsaanbod. Wij willen jullie de mogelijkheid geven om zelf en op elk tijdstip van de dag een inschrijving te doen voor een activiteit of een ticket aan te kopen!

Sedert 1 maart kunnen
erkende
verenigingen,
scholen en clubs in Limburg zelf materialen ontlenen via de Provinciale
Uitleendienst (PUL). Gemeentebesturen konden
dit al enkele jaren maar nu wordt dat dus uitgebreid.
De uitleendienst beschikt over een breed gamma aan materialen voor je activiteit, evenement of organisatie. De aangeboden materialen variëren van led-schermen tot podia,
projectoren en projectieschermen, geluidsinstallaties, tentoonstellingspanelen, lichtinstallaties, stroomkabels tot zelfs
een heuse vlaggenbank met vlaggen van over de hele wereld.
Het aanvragen van materiaal gebeurt volledig digitaal.
Afhalen en terugbrengen van de materialen doe je tijdens
de openingstijden op maandag, woensdag en vrijdag tussen
9 en 12 en 13.30 en 17.30 uur. De materialenlijst en huurprijzen vind je terug op de website van de provincie.

Voortaan kun je je dus online inschrijven voor alle gemeentelijke sportkampen en het gemeentelijk speelplein. Ook
tickets voor alle voorstellingen en cursussen van GC Tentakel en andere gemeentelijke activiteiten kun je online
aankopen. Let wel: het nieuwe seizoensprogramma van GC
Tentakel voor 2015-2016 wordt pas midden juni bekend
gemaakt.
Op de gemeentelijke website kan je via de knop ‘vrije tijd
online’ een keuze maken uit het aanbod, zelf je plaats reserveren en betalen. Je kunt kiezen tussen een overschrijving of
betaling per bankkaart.
Wij nodigen je graag uit om het nieuwe systeem te testen en
deel te nemen aan één van onze activiteiten.
➜➜ UiTpunt – 011 81 04 80 – uitpunt@zonhoven.be
www.zonhoven.be

➜➜ www.limburg.be/pul
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Zonhoven, hartveilige gemeente
Zonhoven heeft de voorbije maanden een inspanning gedaan om de titel ‘hartveilige gemeente’ te behalen. Je krijgt
het label ‘hartveilig’ wanneer er tenminste één automatische
defibrillator (toestel voor reanimatie bij een hartstilstand)
op een publiek toegankelijke plaats aanwezig is én wanneer
tenminste 10% van het gemeentepersoneel een opleiding
heeft gekregen.
Aan die laatste voorwaarde voldeed Zonhoven al langer,
maar sedert begin april hangt een AED toestel (Automatische Externe Defibrillator) in het centrum van de gemeente, aan de gevel van het UiTpunt, waar het toegankelijk
is voor iedereen. Een tweede toestel wordt binnenkort
publiek toegankelijk gemaakt op het openluchtsportcentrum van de Basvelden, waar tal van sportclubs en individuele bezoekers het kunnen gebruiken in geval van nood.
Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, is het belangrijk
om zo snel mogelijk te starten met de reanimatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 5 à 10% van de slachtoffers
een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis overleeft. De
laatste jaren zijn er belangrijke evoluties die de overlevingskansen kunnen verbeteren. Eén daarvan is het toenemende
gebruik van de AED. Reanimatie en defibrillatie binnen de 6
minuten geven een overlevingskans van 50 tot 70%.

Infoavond defibrillatoren
Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen weten
wat een AED-toestel kan doen en hoe je het moet gebruiken,
organiseert het gemeentebestuur een infoavond voor iedereen die interesse heeft om meer te weten te komen over het
toestel en de praktische kant ervan.
Iedereen kan je immers vroeg of laat in aanraking komen met
iemand uit zijn familie of omgeving die een hartstilstand krijgt
en dan is het belangrijk dat je snel op een gepaste manier reageert! De twee toestellen in onze gemeente kunnen je hierbij
alvast helpen.
Deze infoavond vindt
plaats op maandag 11
mei 2015 om 20 uur in
de polyvalente zaal van
de evenementenhal Den
Dijk. De infoavond is gratis, maar schrijf je wel in
via het UiTpunt.
➜➜ UiTpunt – 011 81 04 80 – uitpunt@zonhoven.be
➜➜ Evenementenhal Den Dijk – Rozenkransweg 4

Timmerveld-happening
Zondag 31 mei 2015

van 10 tot 17 uur

Creatief met hout
hout, gereedschap, machines
creatieve houtbewerkers:
houtdraaien, houtsnijden, marqueterie,
intarsia, figuurzagen
demo’s, aanbiedingen en zoveel meer

Dagtriptip

Evenementenhal Zonhoven
polyvalente zaal
5 euro p.p.

gratis tombola met mooie prijzen voor
betalende bezoekers

voormiddag wekelijkse markt op en rond het Kerkplein
namiddag “DAG VAN HET PARK” in het park “Den Dijk”

Ruime parking, openbaar vervoer:
met de trein tot Hasselt +
met bus tot Zonhoven Dorp
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V.U.: Marleen Evenepoel, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

TIMMERVELD-HAPPENING
KUNST-, AMBACHTEN- EN NATUURMARKT
PROEF, BELEEF EN GENIET
MET KINDERANIMATIE

ZONDAG 31 MEI 2015 van 11 tot 16 uur

Park Den Dijk - Rozenkransweg 4 - www.zonhoven.be/dagvanhetpark

www.dagvanhetpark.be
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Natuurwandelingen met gids
Ontdek het prachtige natuurgebied De Wijers onder leiding van ervaren gidsen. Zij laten je telkens met een andere bril kijken
naar dit boeiende en gevarieerde landschap. De wandelingen zijn 4 tot 6 km lang en duren maximaal twee uur. Bovendien zijn
ze gratis en is inschrijven niet nodig. Wat houdt je nog tegen?

Onkruidwandeling

Verbazingwekkende planten

dinsdag 12 mei 2015

donderdag 11 en zondag 14 juni 2015

Een onkruid is een plant die
voorkomt waar de mens ze
niet wenst. Dit heeft dus alles te maken met de manier
waarop wij de natuur willen
gebruiken. Toch verdient dit
onkruid zeker onze aandacht
en zijn er heel wat interessante dingen over te vertellen.

Trek mee op deze expeditie
naar vleesetende, wurgende, geneeskrachtige of juist
dodelijke planten. Je hoeft er
niet voor naar de tropen, je
vindt ze in Zonhoven op de
Teut. We zoeken dit jaar weer
een ander stukje van dit prachtig reservaat op.

➜➜ Vertrek om 14 uur in De Drij Dreven net voorbij
het laatste huis in Zonhoven.

➜➜ Vertrek om 14 uur aan de parking van de Teut,
einde van de Donderslagseweg.

Erfenissen uit Zonhoven - zondag 26 april 2015
Het thema van de erfgoeddag is dit jaar ‘Erf’. Het verwijst naar de dingen die wij erven van vorige
generaties. We geven erfgoed door van generatie op generatie, precies omdat wij belang hechten aan
die sporen uit het verleden en omdat we ook zelf onze sporen aan de toekomst willen nalaten.
Erfenissen zijn niet altijd materieel: ook gebeurtenissen kunnen een belangrijke impact gehad hebben op ons leven. Tijdens deze erfgoeddag maak je kennis met twee Zonhovense
erfgoedmakers en een bijzondere gebeurtenis:
• Tussen 1750 en 1850 floreerden verschillende generaties
van de familie Bielen als klokkenmakers in Zonhoven. Aan
de hand van enkele klokken, foto’s en teksten wordt hun
positie in de traditie van de Loonse staande klokken duidelijk gemaakt. Naar aanleiding van de erfgoeddag met het
thema Tijd in 2013 werd gestart met het opmaken van een
foto-inventaris. Hierbij kwamen wij heel wat nieuwe klokken van Bielen tegen. Het resultaat van deze inventaris is
een publicatie met uitleg over de opbouw van de klokken.
• Zonhoven is gekend als een waterrijk gebied. Dit is enerzijds te danken aan de geografische situering van onze

gemeente op de overgang van het Kempisch Plateau naar
de Demervallei. Het grote aantal vijvers is echter gecreëerd
door mensenhanden: de Zonhovense viskwekers hebben,
vooral vanaf de 2de Wereldoorlog, talrijke vijvers aangelegd. Aan de hand van oude briefwisseling, diploma’s van
landbouwtentoonstellingen en brochures schetsen wij een
beeld van de veelzijdigheid van deze ambachtslui.
• Tot slot presenteren wij je een voorsmaakje van een grotere tentoonstelling over de sporen van de 2de Wereldoorlog in onze gemeente. In september is het immers 70
jaar geleden dat er een einde kwam aan deze gruwelijke
oorlog. Tal van foto’s, documenten en voorwerpen werden
al verzameld. Met deze preview willen wij een oproep doen
naar iedereen die nog informatie of getuigenissen heeft
over deze 4 woelige jaren voor Zonhoven.

Praktisch:
• locatie: bovenverdieping Oud Gemeentehuis, Heuvenstraat
4, 3520 Zonhoven (opgelet: niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers – geen lift aanwezig!)
• openingstijden: van 10 tot 18 uur
• toegang is gratis
• organisatoren: Heemkundekring Zonhoven, Gemeentebestuur en Toerisme Zonhoven
➜➜ UiTpunt – 011 81 04 80 – uitpunt@zonhoven.be
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Herdenking van de Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en
wordt in heel België op gepaste wijze herdacht, ook in Zonhoven. Met
deze herdenking willen we de oorlog laten voortleven in het collectieve
geheugen van onze gemeente. Vanaf 4 augustus 2014 tot en met november 2018 wordt elke maand in Zonhoven een andere oorlogsaffiche verspreid. Uit de eerste helft van 1915 is om onbekende reden slechts één
oorspronkelijke affiche bewaard gebleven van de originele aanplakken
in de gemeente. We gebruiken daarom voor deze periode affiches die elders werden verspreid.
Maart 1915 – Nieuwe gouverneur
Toen in 1914 Brussel werd veroverd, was een groot deel van België in Duitse handen. Om
de macht te bestendigen in het veroverde gebied, besliste de Duitse overheid in augustus
1914 om het ‘gouvernement-generaal België’ op te richten.
België viel daarmee uiteen in drie delen:
• het gouvernement-generaal: het veroverde gebied
• het operatiegebied: het uiterste westen van België waar hevig strijd werd geleverd
• het etappegebied: het gebied dat onder controle stond van het Vierde Duitse leger en dat
diende als bufferzone met het onveroverde noorden. Delen van Henegouwen en Oost- en
West-Vlaanderen behoorden tot dit gebied.
Niemand wist waar de grenzen precies lagen. De opdeling was dus veeleer conventioneel.
Het gouvernement-generaal werd volledig bestuurd door Duitsers. Zij installeerden een
militair en een burgerlijk bestuur. Het burgerlijke bestuur, de ‘Zivilverwaltung’, nam de Belgische structuur met haar ministeries over. De ‘Militärverwaltung’ greep terug naar de vooroorlogse situatie met aan het hoofd van iedere provincie een militaire gouverneur (generaal) en daaronder een arrondissementscommissaris (kolonel). Op stedelijk niveau was er de
militaire ‘Kommandatur’.
Aan het hoofd van het gehele militaire bestuur stond de gouverneur-generaal. Hij was in
de praktijk de ware machthebber binnen het gouvernement-generaal. Enkel hij (en niet het
hoofd van het burgerlijke bestuur) moest immers rechtstreeks verantwoording afleggen
aan de Duitse keizer. De eerste gouverneur-generaal was Colmar von der Goltz. In het bijhorende pamflet maakt hij zijn aanstelling en de nieuwe organisatiestructuur bekend. Hij
roept de burgers op tot ‘eene verstandige onderwerping en eene volledige gehoorzaamheid’ en richt zich daarbij vooral tot de (gemeentelijke) ambtenaren. Het merendeel van de
ambtenaren dat vóór de oorlog in dienst was, bleef tijdens de bezetting behouden. Colmars

30 |

UiT in zonhoven | VOETSPOOR

waarschuwing maakte echter niet veel indruk want deze
ambtenaren zouden stevige verzetskernen vormen.
In de herfst van 1914 werd Von der Goltz overgeplaatst naar
Turkije, waar hij eerder als maarschalk werkte. Zijn opvolger,
Moritz van Bissin, regeerde over het gouvernementgeneraal als een verlicht despoot. Hij richtte onder meer de
‘Politische Abteilung’ op, een politiek instrument met betrekking tot binnenlandse zaken, diplomatie, pers en economie.
België veranderde onder zijn bewind snel van één van de
meest vrije en liberale landen ter wereld in een politiestaat
op Duits formaat.
(Bron: De oorlogskranten deel 8)

April 1915 – De dodendraad
Na de Duitse bezetting van België bleef het grensverkeer
met Nederland doorgaan, ook al verbood de Duitse overheid uitdrukkelijk de oversteek en kregen grenswachters
de opdracht om met scherp te schieten. Om een einde te
maken aan dat illegale verkeer, werd een elektrische draad
geïnstalleerd die van 1915 tot 1918 het neutrale Nederland
scheidde van het bezette België.
De dodelijke draad liep over 300 kilometer, van Aken tot Cadzand, en stond permanent onder een spanning van 2000 volt.
Tussen palen van twee
meter hoog waren
verschillende rijen draden gespannen. Langs
beide kanten van ‘de
dodendraad’ bevond
zich ook een prikkeldraadversperring. De
elektrische spanning
werd aangevoerd vanaf een generator in een
nabijgelegen fabriek.
Om de 500 meter tot
3 kilometer stond een
‘Schalthaus’, een scha-

kelhuisje waar men onregelmatigheden in de stroom meteen
kon opsporen. In deze schakelhuisjes was doorgaans ook een
soldatenverblijf voorzien.
Honderden mensen lieten het leven bij deze draad, hetzij
door elektrocutie, hetzij door de kogel wanneer ze betrapt
werden door de grensmilitairen. Toch waagden nog heel wat
mensen de oversteek: smokkelaars en ‘passeurs’, deserteurs
van het Duitse leger, vluchtelingen, spionnen van geallieerde inlichtingendiensten en jonge Belgen die het leger van
Koning Albert wilden vervoegen.
Er werden vele goederen de grens over gesmokkeld die door
de schaarste in België zo duur werden, dat haast niemand ze
nog kon betalen: brandstof, boter, koffie en een heleboel andere levensmiddelen. Daarnaast werd er ook post de grens
over gesmokkeld om zo de censuur, waaraan de reguliere
post onderworpen was, te omzeilen. Passeurs uit de streek
hielpen tegen betaling bij het oversteken van de grens. Ze
gebruikten daarbij onder meer stokken, ladders, uitschuifbare
frames, houten tonnen en rubber handschoenen en laarzen.

Enkele getuigenissen:
19 augustus 1916, De nieuwe Koerier: “Neeritter. Zondagavond had nabij onze gemeente een droevig ongeval plaats.
De landbouwer Leeters, (…) ging aan de draadversperring
achter zijn hoeve met eenige familieleden spreken. Hij reikte
een Duitsch soldaat een boterham toe, waarbij hij een draad
aanraakte, met het gevolg, dat hij dood neerviel. Zijn dochter, die hem bevrijden wilde, bekwam brandwonden, doch
kon door den Duitscher met den isoleerstok gered worden.”
21 mei 1917, NRC: “Bij Neeritter is Zaterdag een Duitsche soldaat bij een poging tot desertie aan den electrischen draad
dood gebleven.”
16 september 1918, Het Volk: “Aan de grens onder Weert, is
een 18-jarig meisje door den electrischen draad gedood. Ze
was van Weert naar de grens gegaan, om smokkelwaar te
verkoopen.”
(Bron: Oorlogskrant deel 10 & De dodendraad aan de grens te
Kinrooi, Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi vzw)
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Elke zondag
Zondagsmarkt op en rond het Kerkplein
van 8 tot 13 uur
24 april 2015
Workshop – Zilverklei
Boxforadults, Donkeindeweg 22
om 18 uur
Ook op 11 mei, 5 en 22 juni
Boxforadults – 0496 52 30 96
25 april 2015
Toneel – ‘Moments’ en ‘De kale zangeres’
GC Tentakel om 20 uur
Jeugdtoneel Kaboekie
Ook op 26 april
Jeugdtoneel Kaboekie vzw
0474 89 89 10 (tussen 18 en 19 uur)
of www.kaboekie.be
26 april 2015
Lente ontbijtbuffet
Buurthuis Eikenen-Kolveren
vanaf 8.30 tot 11.30 uur
Vooraf inschrijven
Eikenen-Kolveren vzw – 011 81 51 02
Gespreksgroep mystiek
Dag Hammerskjöld
Holsteenweg 17 van 10 tot 12 uur
Siloam – 0477 29 60 39
30 april 2015
Infosessie – Landelijke Kinderopvang
kandidaat-onthaalouders
De Kwint van 13.30 tot 16 uur
Landelijke Kinderopvang – 070 24 60 41
1 mei 2015
Meiconcert
door Merula Ensemble
Kapel O.L.V. Teneikenen om 20 uur
Davidsfonds Zonhoven en koor
Cantate Ten Eyckenen
m.m.v. cultuurraad Zonhoven
Joris Gorissen – 011 76 41 58
5 mei 2015
Holsteentocht
Vertrek aan chirolokaal Holsteen,
Hengelhoefseweg 1 vanaf 7 uur
OK50 Zonhoven vzw – 011 81 64 02
8 mei 2015
Toneel – ‘Atalanta’, ‘De gifwolk’ en
‘Mijn kleine broertje’
GC Tentakel om 19.30 uur
Jeugdtoneel Kaboekie
Ook op 9 mei
Jeugdtoneel Kaboekie vzw
0474 89 89 10 (tussen 18 en 19 uur)
of www.kaboekie.be
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10 mei 2015
Autoslalom
Industrieterrein De Waerde,
Senator A. Jeurissenlaan
NR Trommelke vzw – 011 72 53 04

31 mei 2015
Petanquedag
Buurthuis Eikenen-Kolveren
van 13 tot 17 uur
Eikenen-Kolveren vzw – 011 81 51 02

Ter Heide Happening
Plaats: Campus Ter Heide Zonhoven,
Jacob Lenaertsstraat 33
BC Ter Heide – 011 81 94 00
www.terheide.be

Garageverkoop
Waardstraat, Berkenenstraat plus
zijstraten van 9 tot 17 uur
Deelnemerslijst Ossendriesstraat 8 en
Berkenenstraat 8
Philippe Vandenheuvel – 0479 72 58 11

17 mei 2015
Termolenkermis op Korenmolenplein
Dienst lokale economie – 011 81 04 37
20 mei 2015
Praatavond - Standpunten Limburg
Gratis gespreksforum
voor en door fotografen
GC Tentakel van 20 tot 22 uur
Centrum voor Beeldexpressie
03 289 12 05
24 mei 2015
Gespreksgroep mystiek
Leonard Cohen
Holsteenweg 17 van 10 tot 12 uur
Siloam – 0477 29 60 39
Pinksterjumping
Terrein Molenheide Termolen,
Kapelbergweg
Ook op 25 mei
Ruiterclub Zonnehoef vzw
0496 73 07 31

7 juni 2015
Zomersnoei – praktische les
Tiendenstraat 1 van 10 tot 12 uur
VTZ vzw – 011 81 36 26
Open tuindagen
’t Zonhof, Donkeindeweg 110
van 10 tot 18 uur
Ook op 14, 21 en 28 juni
Reniers – 011 82 49 79
www.zonhof.be
8 juni 2015
Workshop - Vilten juwelen maken
Boxforadults, Donkeindeweg 22
om 18 uur
Boxforadults – 0496 52 30 96
18 juni 2015
Bloedinzameling
De Kwint, Heuvenstraat 9
van 18 tot 20.30 uur
Rode Kruis Zonhoven – 0468 15 11 61

26 mei 2015
Tuning Treffen Limburg
Centrum van Zonhoven
Bart Wierzbicki – 0477 61 15 64

Vijvertocht
Vertrek aan camping Heidestrand,
Zwanenstraat 105 vanaf 7 uur
OK50 Zonhoven vzw – 011 81 64 02

27 mei 2015
Circus Pepino
Hoge Valweg om 15 uur
Op 30 mei om 16 uur en 31 mei
om 15 uur
circuspepino@hotmail.com

20 juni 2015
Midzomerwandeling Begeleide avondwandeling op de Teut
Vertrek aan parking Holsteen,
Hengelhoefseweg om 20 uur
Inschrijven vόόr 15 juni
Natuurpunt Hasselt-Zonhoven
0473 74 03 50

28 mei 2015
The Ladies-Only – Vierdaagse fietstocht
Geldinzameling voor wetenschappelijk
onderzoek borstkanker
Start en aankomst in Zonhoven
Joke Vanbrabant – 0477 82 70 31
www.think-pink.be
30 mei 2015
Garageverkoop wijk Termolen
van 8 tot 16 uur
Deelnemerslijst Heivinkstraat 11
Ook op 31 mei
Slegers Georgette – 011 81 86 47

21 juni 2015
Voordracht – Afsluitingen en heggen,
onderhoud en burenrecht
Lokaal Volkstuin, Kneuterweg 4
VTZ vzw – 011 81 36 26
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HUISARTSEN

APOTHEKERS

ZELFSTANDIGE THUISVERPLEGING

Centraal oproepnummer 011 22 03 03
De huisartsenwachtdiensten van Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven vormen
samen de centrale huisartsenwachtpost
’Herkenrode‘. De dienst is gevestigd op
de Welzijnscampus, A. Rodenbachstraat
29 in Hasselt.
Wie een huisarts nodig heeft op zaterdag,
zondag of feestdag, belt naar het centrale
oproepnummer voor een raadpleging op
de Welzijnscampus of voor een bezoek aan
huis. De wachtdienst gaat in vanaf zaterdagochtend 8 uur tot maandagochtend 8
uur en op feestdagen de avond voordien
vanaf 20 uur tot de ochtend na de feestdag
8 uur. Op de Welzijnscampus is er op zaterdag, zondag of een feestdag altijd een dokter aanwezig tussen 8 en 22 uur.

Call center 0903 99000
Wachtdiensten vind je op de website
www.zonhoven.be (knopje ‘wachtdiensten’) of op www.apotheek.be

Centraal oproepnummer 070 22 26 78

De wachtdienst voor apothekers is enkel voor

ken. Je krijgt telkens drie namen en telefoon-

dringende gevallen en is als volgt geregeld:

nummers aangeboden en kan dus zelf de keuze

De apotheken zijn gesloten op zaterdag, zon-

maken.

Via het nummer 070 22 26 78 kan je, 7 dagen
op 7 telkens van 8 tot 22 uur, een zelfstandige
thuisverpleegkundige in je buurt laten opzoe-

dag en op feestdagen. De wachtdiensten beginnen om 9 uur en lopen tot 22 uur. Tussen 22
en 9 uur geldt de nachtdienst.

MEER INFO EN CONTACT

Er is slechts één apotheek van wacht voor de
regio Zonhoven, Heusden-Zolder en Houtha-

Kijk op onze website www.zonhoven.be
(knopje ‘wachtdiensten’) voor meer details.

len-Helchteren. Je belt naar het centraal op-

Je vindt er ook contactgegevens van huisartsen,

roepnummer 0903 99000 om te weten welke

tandartsen, apothekers, specialisten, dierenart-

apotheek die nacht van wacht is.

sen, kinesitherapeuten, osteopaten, zelfstandige thuisverplegers, zelfstandige vroedvrouwen
en logopedisten.

OSTEOPATEN
TANDARTSEN

Centraal oproepnummer 078 48 04 84

Centraal oproepnummer 0903 39969

Tijdens de weekends en op de wettelijke feest-

INFRAX

Tijdens de weekends en op feestdagen is de

dagen is er voor dringende of acute gevallen

Infolijn

078 35 30 20

wachtdienst van de Limburgse tandartsen al-

een wachtdienst, die loopt van 9 tot 17 uur.

Storingslijn

078 35 34 33

leen bereikbaar via het centraal oproepnum-

Meer info op de website van de unie van profes-

Bij gasgeur (gratis)

0800 60 888

mer 0903 39969, van 9 tot 18 uur.

sioneel osteopaten Limburg www.upo.be

Defecte straatverlichting (gratis) 0800 60 777

Meldingskaart
MELDINGEN
Mijn naam en adres:

De straatlamp defect? Een gat in het wegdek? De riolering verstopt? Als je iets te
melden hebt aan het gemeentebestuur,
kan dat als volgt:
• in het gemeentehuis aan het loket van
de dienst communicatie
• GRATIS op het groene nummer
0800 90 498 (Opgelet: strikt voorbehouden voor meldingen)
• via het e-loket op onze website
www.zonhoven.be
• met nevenstaande meldingskaart.
Naamloze meldingen worden niet behandeld.
MELDINGSKAART

Wil je gebruikmaken van de kaart? Knip
ze uit (of kopieer ze) en bezorg ze aan het
college van burgemeester en schepenen,
Kerkplein 1 te Zonhoven. Vergeet vooral
niet je naam en adres te vermelden.
Naamloze meldingen worden niet behandeld.

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:
..........................................................................................................................................................................................
Hierbij meld ik dat op volgende plaats (straat en nummer):
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
❑ het wegdek beschadigd is
❑ de openbare verlichting defect is
❑ de voetpaden moeten worden hersteld
❑ de riolering verstopt is
❑ de grachten moeten worden geruimd
❑ ander probleem of suggestie:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Inwoners kunnen een klacht ook persoonlijk met de burgemeester bespreken tijdens zijn
spreekuren in het gemeentehuis: woensdag van 17.30 tot 19 uur
vrijdag van 11 tot 12 uur

| 33

Afwerkingsbedrijf Remco vof

Wesley Remans
Korenmolenweg 23 -3520 Zonhoven
tel: 011/75.71.08 - gsm: 0479/78.89.42
afwerkingsbedrijfremco@live.be
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