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De adviesprijs is de aanbevolen verkoopprijs die de leverancier meedeelt aan de winkels die het product verkopen. Zolang de voorraad strekt.

Een professionele hometrainer 
tegen een uitzonderlijke prijs. 

• Met manuele weerstand: geen adapter nodig 
voor stroomtoevoer

• Lage instap, veel zitcomfort en kantelbaar stuur 

• Hartslagregistratie door handsensoren

• Met tablethouder: bekijk je favoriete serie 
tijdens het trainen

Een hometrainer voor zowel de beginnende 
thuissporter als de intensieve fi etser. 

• Lage instap, veel zitcomfort en verstelbaar XL luxe-
gelzadel 

•  Ergonomisch multi-positiestuur: garandeert een 
goede houding en is kantelbaar

•  Via bluetooth makkelijk te koppelen aan je tablet of 
smartphone

•  Gratis iConsole+ app: vele mogelijkheden om je 
training afwisselend en interessant te houden. 

•  24 programma’s 
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Wintertoelage 
van 500 euro 
voor kwetsbare 
gezinnen
De stad Hasselt gaat 
een éénmalige winter-
toelage van 500 euro 
geven aan kwetsbare 
gezinnen die econo-
misch getroffen zijn 
door de coronacrisis. 
Daarnaast komen er 
nog buurtwinkelbon-
nen, energiescree-
nings en computer-
lessen voor wie intus-
sen wel een laptop 
heeft maar niet weet 
hoe er mee om te 
gaan.

D
eze extra toelagen aan
kwetsbare gezinnen,
goed voor 1,1 miljoen
euro, worden betaald
met 550.000 euro fe-
derale middelen,

350.000 euro Vlaamse middelen
en 200.000 eigen middelen van de
stad Hasselt. “De herfst en winter
zijn voor gezinnen, en zeker die
met schoolgaande kinderen, vaak
erg dure maanden”, zegt schepen
Joost Venken (RoodGroen+). 
“Met deze wintertoelage bezor-
gen we hen wat extra ademruimte.
Het bedrag is trouwens niet luk-
raak gekozen, het komt overeen 
met een gemiddelde maand huur.
De gezinnen kunnen de toelage 
gebruiken naar eigen goeddun-
ken. Voor vaste woonkosten maar
ook voor andere noodzakelijke
uitgaven zoals schoolmateriaal,
warmere kleding, benodigdheden
voor hobby’s enzomeer. We willen

dat iedereen echt kan deelnemen
aan het maatschappelijke leven en
dat elk kind zich ook kan ont-
plooien op school en in de vrije 
tijd. Naast gezinnen maken ook
kwetsbare alleenstaanden, oude-
ren en zelfstandige ondernemers 
in de culturele sector aanspraak 
op deze toelage. We schatten dan
ook dat dit budgettaire ruimte zal
geven aan ongeveer 1.400 Hasselt-
se huishoudens.”

Spookverbruikers
De stad Hasselt ziet een duidelijke
groei in nieuwe aanvragen om on-
dersteuning. Sinds maart hebben 
liefst 575 Hasselaren zich gemeld.
“Vier op vijf aanvragen zijn recht-
streeks gerelateerd aan de corona-
crisis”, weet Joost Venken. “Daar-
om hebben we ook enkele acties
opgezet waarbij de beschikbare 

middelen echt gericht op de dage-
lijkse noden worden ingezet. Zo
krijgen alle personen die een leef-
loon of een gelijkwaardige uitke-
ring krijgen, twee vouchers van 
elk 50 euro waarmee ze terecht
kunnen in de Hasseltse buurtwin-
kels of op de wekelijkse markt. 
Daarnaast plannen we energie-
screenings in een 600-tal wonin-
gen, waar we ‘spookverbruikers’ 
gaan opsporen die de energiefac-
tuur flink doen oplopen. Tijdens
die bezoeken zullen onze mensen
ook kleine defecten aan de nuts-
voorzieningen herstellen en op-
lijsten met welke ingrepen de be-
trokken gezinnen nog kunnen be-
sparen. Bovendien hebben ze ook
spaarlampen en radiatorfolie mee
om meteen al kleine ingrepen te 
verrichten waar dat kan.”
Een derde actie situeert zich in de

digitale sfeer. “Een voordeel van 
de coronacrisis is dat de meeste ge-
zinnen, al dan niet met hulp, nu
een laptop in huis hebben. Maar
er mee omgaan is vaak, zeker voor
de ouders, nog moeilijk. Daarom 
starten we zelf een helpdesk op,
een digiloket, waar ze met hun 
vragen terecht kunnen.”

Kruidenier
“Op langere termijn plannen we 
de opening van een sociale kruide-
nier, waarvoor een studie loopt, in
de binnenstad”, besluit schepen 
Joost Venken. “Daar willen we 
ook een bijkomend sociaal restau-
rant openen tijdens de winter-
maanden. En we werken aan een 
noodfonds waarmee armoedever-
enigingen hun werking structure-
ler kunnen uitbouwen.”

Met de buurt-
winkelbonnen 
kunnen Hasse-
laren inkopen 
doen in buurt-
winkels of op de 
wekelijkse 
markt. “Hier-
mee geven we 
hen wat 
ademruimte”, 
zegt schepen 
Joost Ven-
ken. FOTO SVEN 
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