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Ze zit er warmpjes bij!!
Vrijdag 1 februari was het weer 
zo ver. De jaarlijkse kienavond 
ging door in het ontmoetings-
centrum Crutzenhof. De deuren 
gingen open om 19uur en pre-
cies om 19uur kwamen de eer-
ste kieners zich al aanmelden. 
Als men er als eerste bij was, 
kon men zijn plaats kiezen en 
had men ook al de tijd om uit 
de stapel kienkaarten de juiste 
kaart  te halen. Bijgeloof? Mis-
schien, maar men weet maar 
nooit. Met een inzet van 3 euro 
50 kon men immers de hoofd-
prijs winnen “ een brandstofbon 
met een waarde van 250 euro” 
om dan nog te zwijgen over 
de overige prijzen zoals een 
Flashy Senseo, opbergdozen en 
boxen, toilettassen gevuld met 
allerhande producten een bood-
schappenwagen, weegschalen  
enz. Teveel om hier op te noe-
men.

Voor de deelnemers die op 
voorhand inschreven, was er 
een speciale tombola. De prij-
zen waren 2 opplooibare reis-
zetels en enkele sleeën. Voor de 
sneeuw moesten de winnaars 
natuurlijk zelf zorgen.

Nieuw was ook de extra tombola 
“altijd prijs”. 
Op minder dan tien minuten ver-
kochten Tille en Goele , jeugd-
speelsters bij de seniors- dames, 
al de omslagen. Uiteindelijk 
moest niemand met lege handen 
naar huis.Zelfs bij een dubbele of 
driedubbele kien kregen de ver-
liezers een goede fles wijn. Om-
streeks 10uur30 werd het zeer stil 
in de zaal. 10 - 32 - 5  één voor 
één werden de kienen afgeroepen 
tot uiteindelijk de laatste kien viel 
en er iemand met blije en luide 
stem riep “KIEN”. De winnares 
was erg blij met de brandstofbon. 
(zie foto)

Er waren iets minder deelne-
mers dan het jaar voordien. 
Mogelijk had de verlofperiode 
daar iets mee te maken. Op-
vallend was wel dat er weinig 
mensen van onze wijk naar het 
kienen komen. Wat zou daar de 
reden voor zijn? Als je niet van 
kienen hield, dan kon je altijd 
terecht in onze kienkroeg voor 
een gezellige babbel en een lek-
ker pintje. Hopelijk mogen wij 
de volgende keer op je steun en 
deelname rekenen.

In het midden de gelukkige winnares



Agentschap 
HASSELT - centrum

Stationsomgeving
poort naar een bruisend Hasselt !

Nachtwinkel 
18.00 tot 02.00 uur

Kuringersteenweg 73
011/32.49.32

Zorba the Buddha Market 
Stationsplein 19

011/23.30.69

Ook internationaal telefoneren
Altijd open van 09.00 tot 21.00

Cafe Warson
Biljartclub K.H.O.Z.

2 biljarts 2,30m
2 biljarts 2,84m

Uitbater: Kusters Jos

Open:
alle dagen van 12u tot ...

Zaterdag van 14u tot ...
Gesloten op zondag

Bampslaan 39
3500 Hasselt
tel. 011/22 36 64

FORTIS BANK
Solid partners, flexible solutions

Ridder Portmansstraat 1
3500 Hasselt

Tel 011/24 55 11

Stationsplein 9, 3500 Hasselt

011/22.26.27

Open:  ma t.e.m. vri: 11u-14u, 16u-22u
 zat 16u-21u
 zon-en feestdagen  gesloten

De Volksmacht

Open maandag tot vrijdag
vanaf 7u tot ...

zaterdag van 8u tot 14u
gesloten op zon- en feestdagen

TAVERNE

Verzorgde snacks en dranken

Mgr. Broekxplein 6
3500 Hasselt
011-22 44 56

Uitbaters:
Willy Dirkx

Viviane Ramaekers

William Collet
Coverco bvba

Oude Kuringerbaan 58 - 3500 Hasselt
GSM 0477/77.97.10 - Tel 011/227.200

Fax 011/227.300
info@coverco.be - www.coverco.be

Havermarkt 36
3500 Hasselt

Tel. 011/26 47 00 Fax 011/26 47 09
                    

Elke dag:  9 u 00 - 12 u 00 (ook Zaterdag)
  13 u 30 - 16 u 30 (dinsdag tot 18 u)

TAXI - KOERIER N.V.

dag & nacht

011 - 30 10 20

walenstraat 2 3500 hasselt

Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen



KBBC ORLY geniet ook sportieve steun van:

   - Shoe Express    Bampslaan
   - Broers Sourbron   Stationsbuffet
   - Carrosserie Putzeys  St-Truidersteenweg
   - BVBA Crijns   Zonhoven
   - Studio D’Arte   Kermt
   - E.M.A.

Verantwoord SPORTEN?

Train eerst je gezond verstand.

Steeds meer mensen doen aan sport. In vijf jaar tijd is het aantal sporters in Vlaanderen 
toegenomen tot 59,4%. Wandelen, fietsen en lopen zijn het populairst, maar ook andere 
sporten zitten in de lift.
Daarnaast zijn topsport en dopinggebruik al geruime tijd een erg mediagevoelig onder-
werp.

Kortom, het thema “gezond sporten” is meer dan ooit actueel in Vlaanderen.
Om recreatieve en professionele sporters te helpen, verzamelt de overheid alle praktische 
informatie op twee sites: www.gezondsporten.be en www.dopinglijn.be.

Mensen doen aan sport om hun conditie te verbeteren, om hun gewicht onder controle te 
houden of gewoon om zich te ontspannen. De gratis trainings- en voedingstips op 
www.gezondsporten.be komen iedereen van pas.

Op www.dopinglijn.be vinden sporters het antwoord op concrete vragen als “Staat mijn 
medicament op de dopinglijst?”, “Wiet,  test dat positief of niet?” en “Heb ik recht op 
een tegenanalyse?” uiteraard komt ook het nieuwe dopingdecreet binnenkort uitgebreid 
aan bod.

Begin 2008 loopt er een nieuwe spot op tv om beide sites meer bekendheid te geven.
Dat dit filmpje zijn effect niet zal missen, staat nu al vast.

Hopelijk helpt deze informatie om blessures, andere gezondheidsproblemen en schorsin-
gen te voorkomen.

Vlaams minister van sport
Bert Anciaux



Kempische Steenweg 564 - 3500 Hasselt
Tel. 011/26.97.97 - Fax 011/24.32.34

www.toyota.be/Valck
Valck@toyotabelgium.net

Specialist direktiewagens
Jonge tweedehandswagens



JUWELEN

CLAESEN - FEYTONS
Palmstraat 11 - 3500 Hasselt

Tel 011 - 25.31.07

verzekeringen
bankwezen S
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telefoon: 011 / 25 00 05
fax: 011 / 25 11 65

e-mail: sarah@sarahswijsen.com

Matrassenhuis
Totaal slaapcomfort

Donsdekens + bedlinnen

Kuringersteenweg 76 - 3500 Hasselt
011/87.40.62 (gezinszegels)

open di-wo-do 13u-18u
vr + za: 10u-12u + 13u-18u

Het weer zit wat tegen 
tijdens de winterbarbecue

Traditiegetrouw organiseren de 
seniors jaarlijks een winterbar-
becue. Dit jaar waren het voor-
namelijk de dames die de traditie 
hoog hielden.
 
Slechts 2 Borly’s met echtgeno-
tes konden we onder de aanwe-
zigen opmerken. Het was een 
fijne avond met als hoogtepunt 
de quiz. Jeroen zorgde weer voor 
een lijst  van moeilijke en minder 
moeilijke vragen. Met wat over-
leg en samenspraak konden de 
verschillende leden toch nog de 
nodige antwoorden vinden.                                               
 

De koks van dienst Alexander, Bjorn 
en Jeroen zorgden ervoor dat de ko-
teletten, worsten en kip op een per-
fecte wijze werden opgediend. Het 
garnituur werd door de verschillende 
speelsters klaargemaakt en op een 
creatieve manier op de tafel geschikt. 
Met wat stokbrood en een goed glas 
wijn werd het weer lekker smullen en 
genieten. Het traditionele vuur, waar 
rond men met een kop glühwein ge-
zellig  kon keuvelen en herinneringen 
ophalen, viel iets minder in de smaak 
omwille van het te natte en zeker te 
winderige weer. Al bij al toch een 
zeer fijne avond.



RIJWIELCENTER

 
Lazarijstraat 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 / 87.21.01

VOEDINGSWAREN 
PRIMEURS

R.NIJS - STAS
KURINGERSTEENWEG 78

HASSELT TEL 25.36.48

Wij bestellen aan huis

vandebon
verzekeringsmakelaars

Kuringersteenweg 169 - HASSELT
011/25 24 87

VEZEKERING WODT ZEKERHEID
MET EEN GOEDE BEMIDDELAAR

th
om

as
thomas arrazola de oñate

weg hasselt - diest
veldstraat 180 - 3511 

Kuringen
tel. (011) 25 47 62
fax (011) 87 14 61

bloemen en planten

KRANTEN - TIJDSCHRIFTEN
ROOKARTIKELEN - LOTTO - NAT. LOT.

Gerarda en Jan
Koning Albertstraat 7/A

Tel. 011 / 26.25.07

Oude Kuringerbaan 93, 3500 Hasselt

Zaalverhuur voor feesten, vergaderingen e.a.

Inlichtingen: 011/25.61.35

VERNIEUWD KAPSALON

KERASTASE 
SHOP

KURINGERSTEENWEG 47
3 5 0 0    H A S S E L T
0 4 7 7     /    3 1    4 3    6 8
0 1 1     /    2 5    3 3    4 8

Cafetaria ALVERBERG

gezellige babbel

verzorgd drankje

stevige hap

openingsuren:

weekdagen vanaf 17 uur

weekends vanaf 9 uur

Textiel
MELUC

Grote Baan 119
3511 Kuringen

011 / 25.16.52

Eetcafé 
“De Kwaakvos”

Borggravevijverstraat 7
3500 Hasselt

Tel. 011/21.37.03

maandagavond en dinsdag gesloten
overige dagen doorlopende vanaf 10u

DAGBLADHANDEL

«GETTIE’S»
Dag- en weekbladen

Rookwaren
Snoep, frisdrank, ijs
Alle Lotto-producten

Kuringersteenweg 107
tel 011-25 31 10

Open:    06.00 - 18.30 uur
zaterdag 06.30 - 18.00 uur



Waar is de bal ?

Microben in actie

Oeps !!!

Nooit opgeven. Met 4 vingers 
gaat het ook.

Scoren met de glimlach



E.M.A.
Elektro-Mechanische

Werkzaamheden
Melotte Arnold

Algemene elektriciteit

Domotica

Automatisatie van hekwerken 
en poorten

Telefonie en parlefonie

Verlichting voor binnen en buiten

Hekseheide 24
3511 Kuringen

Tel.: 011/27.49.08
GSM 0476/55.34.78

Groep SCHOOFS
3500 Hasselt  Slachthuiskaai 24

Verzekeringen - Kredieten - Beleggingen

BVBA Ghijsebrechts-Schoofs
Tel. 011-27.39.71

CVBA Assurfinance F. Schoofs
Tel. 011-31.15.67

BVBA Oliestelder-Heleven-Schoofs
Tel. 011-27.20.21

info@verzekeringenschoofs.be

  Massage           Huidverzorging         Make-up  

Oude Kuringerbaan 192    3500 Hasselt    0473/89.20.94    www.evisie.be

 
Camps-Daniëls 
Verzekeringen 
Tel: 011/25.07.29 

               
 

www.campsverzekeringen.be 
 

Alle Verzekeringen & Beleggingen 
 

Onklopbare condities op 
autopolis jongeren! 

 

SNACK GULF
Kuringersteenweg 91

Tel: 0478/30.58.18

Gesloten zondagmiddag
en maandag

Pollers Sport
Basketspecialist

Houthalen Jos en Hilde
Taverne-Feestzaal - Vergaderzaal

voor 40 personen

Openingsuren:
MAANDAG RUSTDAG

Di-Do 11u30 - 01u00
Vr vanaf 11u30
Za vanaf 18u00

Zo 14u00 - 01u00

Kuringersteenweg 413 - 3511 Kuringen
Tel. 011 / 85.09.85

Uitvaartcentrum Jacques Smeets bvba
Noël & Alexandra Swerts

Begrafenissen - Crematies - Funerarium
Rouwkransen - Drukwerk

Alle formaliteiten
dag & nacht

Sint-Truidersteenweg 140
3500 Hasselt

Tel. 011/28.35.88
Fax. 011/28.35.85

e-mail: jacques.smeets@scarlet.be



Wassalon CLEVA bvba

- Witwas
- Droogkuis
- Horecalinnen

Plantenstraat 44   Tel. 011 25 34 15
3500 Hasselt 

‘t Gouden Naaldje
Alle herstellingen van kledingstukken • 
verkorten, versmallen, verlengen, verbreden
Alle herstellingen van lederen kleding• 
Raamdecoratie: gordijnen op maat• 

Koningin Astridlaan 11 - 3500 Hasselt
Tel. 011 87 10 58 - GSM 0476 450 439

www.hetgoudennaaldje.be

Van ma. tot vr. open van 9h30 tot 18h00
za. open van 10h00 tot 17h00

De Sint is de 
kleintjes niet vergeten

Niet geheel onverwacht bracht de goede Sint tijdens de training een bezoekje aan onze klein-
ste. De iets oudere spelers weten het ook nog steeds te waarderen dat de Sint even langskomt 
en wat lekkers uitdeelt. Blijkbaar was iedereen braaf geweest en moest de Piet niemand in 
zijn grote zak stoppen...



Open:
di-vr 9.00 - 12.30u en 13.30 - 18.00u
za 9.00 - 16.00u

Zondag en maandag gesloten • Maandag toonzaal enkel open op afspraak

Ons verleden garandeert de toekomst
Tachtig jaar ervaring in dienst van het hout,dat
steek je niet weg. Beulen biedt een sterke 
familiale traditie aan. Inmiddels aan haar vierde
generatie toe

Als klant koopt u bij ons niet alleen topkwaliteit.
Wij leveren er onze ervaring, onze naam en een
spijkerharde tevredenheidsgarantie bij.



Onze jongste spelertjes 
kwamen nog niet in actie

Het groepje met de allerkleinsten is 
al aangegroeid tot een 12 tal speler-
tjes. Ze trainen 2 maal per week tel-
kens op dinsdag en donderdag van 
17uur tot 18uur30.
Jeugdspeelster Tille Verheyden 
neemt de dinsdagtraining voor haar 
rekening en op donderdag krijgen de 
kids training van Anton. Voor deze 
kleintjes is er geen echte competi-
tie. Ze spelen eerder toernooitjes.
In ploegjes van 3 tot 4 spelertjes 
kunnen ze dan wedstrijdjes spelen 
van 8 minuten.
Jammer genoeg hebben we nog aan 
geen enkel toernooitje kunnen deel-
nemen. Er was wel altijd iets waar-
door de datum niet paste. We kijken 
al uit naar de dag dat dit jonge ge-
weld zijn kunnen eens kan tonen.
Ouders die hun kinderen ook eens 
willen laten kennismaken met bas-
ketbal zijn altijd van harte welkom.
Je kan je kind aan een aantal trai-
ningen, gratis, laten meedoen. In-
schrijven kan reeds vanaf 5 jaar.

De iets ouderen, onze microben, doen het zeer goed in de 
tweede ronde. De tegenstanders zijn iets minder sterk en het 
scoren gaat nu iets beter. Men merkt nu ook dat er al vooruit-
gang is. De aangeleerde technieken en vaardigheden kan men 
nu beter toepassen en basketbal wordt nu nog leuker. 
Na de eerste overwinning in de tweede ronde was de vreugde 
zeer groot. Tille had de microben namelijk frieten beloofd 
bij een overwinning. De frietjes waren zeer lekker. Bedankt,  
Tille.

Winnaars ( Jaga Hasselt ) van het toernooi Beker H. Reynders       Finale shoot-out



Koninklijke Maatschappij St. Kristoffel heet u graag welkom op de

CRUTZENFEESTEN 
2008

ZaalCrutzenhof, Oude Kuringerbaan 93 / 

Heilighartplein, 3500 Hasselt

Programma

Vrijdag 27 Juni  20:00u   KIENAVOND

Zaterdag 28 Juni  13:00 -17:00u  Wii XL
       Volleybal
    16:00u   Kinderrommelmarkt
    16:30u   Feestelijke opening 
       Kleine zaal
       Opgeluisterd door de harmonie met aansluitend 
       een optreden van “ Duo Frappant”!
    17:00u   Barbecue
        5,50€ visbord
        4,50€ voor vleesbord

    18:00u   Uitreiking volleybalbeker
    19:00   Standup comedy

Zondag 29 Juni 
    10:00u   Fietshappening
    13:00 - 17:00u  Wii XL  + Vlaamse kermis (pannenkoek + taart)
    16:00u   Optreden “ Toeternitoe”
    17:00 - 20:00u  Barbecue
    19:00u   Trekking tombola
    20:45u   Finale EK voetbal 2008 live!

Op zaterdag en zondag kan je in de kleine zaal terecht voor een lekker drankje, geserveerd in een ge-
zellige stamcafésfeer met een spel kaarten en andere leuke caféspelen er bovenop. Bovendien worden 
er geregeld tekenfilms voor de kleinsten vertoond en is het Europees kampioenschap voetbal live te 
volgen!
Het Crutzenhof hanteert democratische prijzen. En dat is op deze Crutzenfeesten niet anders!


