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Een aantal leerkrachten van de Vrije Technische School in de Kleine Breemstraat waren op zoek 
naar een aangenaam tijdverdrijf voor de studenten. Het werd basketbal. Het spelletje bleek 

aan te slaan en in 1950 besloot men om deel te nemen aan de competitie.

Men sloot zich op 1 september 
1950 aan bij de Belgische  Bas-
ketbalbond onder de benaming van 
“basketball-club V.T.S.”

Het eerste jaar, zonder enige erva-
ring, behaalde men 0 punten.
Men kreeg het spelletje beter onder 
de knie en in het seizoen 1951-1952 
behaalde men onder de leiding 
van trainer Roger Nellens reeds 4 
overwinningen. De motor sloeg aan 

en men kon op het einde van het sei-
zoen 1955-1956, bij het vijftigjarig 
bestaan van de school met trots de 
kampioentitel vieren.
Een nieuwe uitdaging stond de club 
te wachten in 4de nationaal, toen 
noemde men dat bevordering. Er 
kwam een trainerswissel.  Sommers 
Achille ging de uitdaging aan, maar 
al vlug bleek dat dit team niet klaar 
was voor 4de nationaal.  Na één jaar 
keerde men terug naar 1ste provinci-

aal. John Loridon werd aangetrok-
ken als trainer en de toenmalige 
voorzitter René Nijs wist enkele 
Antwerpenaren, Louis Gilbert en 
Larie Vanhore naar Hasselt te ha-
len. In 1959 behaalde men voor de 
tweede maal de provinciale kam-
pioentitel. Als eerste Limburgse 
basketbalclub bereikte men in 
1960 de kwartfinale van de Beker 
van België. 9 jaar verbleef de club 
in 4de nationaal. Tot tweemaal toe 
miste men de titel. Nellens R. 
volgde J. Loridon op als trainer, 
nadien namen Fernand Baerts 
samen met L. Vanhore de training 
voor hun rekening. In 1961 verloor 
L. Vanhore  het leven bij een ver-
keersongeval. Jos Hendrix volgde 
als trainer F. Baerts op . 

Na twee jaar nam Bogaerts het van 
J. Hendrickx over en Robert De 
Keyzer kwam de ploeg versterken
Gedurende al die jaren eindigde 
de ploeg steeds binnen de 5 eerste. 
Een aantal spelers en bestuursle-
den begonnen af te haken, de ploeg 
verjongde en Moermans volgde als 
trainer Bogaerts op.



Agentschap 
HASSELT - centrum

Stationsomgeving
poort naar een bruisend Hasselt !

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

Stationsplein 9, 3500 Hasselt
011/22.26.27

Open:  ma t/m vri:    11u-14u, 16u-22u
 zat, 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

Open alle dagen ook zaterdag 
van 9 tot 12u & van 13 tot 18u

Tel.  011 22 45 11
 011 22 45 12
Fax. 011 22 45 18

Kuringersteenweg 325
B-3511 Hasselt

verzekeringen - leningen - beleggingen
tel +32 (0)11/25.00.05
fax +32 (0)11/25.11.65

Kuringersteenweg 95B - 3500 Hasselt
info@sibova.be - www.sibova.be

C.D.V. 18668

Webhosting - Domeinregistratie
Webdesign - Webdevelopment

www.narfum.be
info@narfum.be



In  1968 degradeerde men te-
rug naar 1ste provinciaal. Alexis 
Dupont volgde Rene Nijs op als 
voorzitter. E.H. Vandermeulen, 
leraar aan de school en op dat 
ogenblik secretaris vond dat er 
geen seniorenploeg moest zijn. 
Anton Reygel vond dat maar niks 
en hij besloot in 1968 om met de 
club te verhuizen. Hij kreeg steun 
van de toenmalige kapelaan EH 
Jozef Goossens en van mensen 
die deel uitmaakten van het be-
stuur van de vzw Sint Kristoffel. 
Ondermeer Jean Beulen, Florent 
Willems, Valére Claes en Jos 
Stas. Er werd naar een oplossing 
gezocht. En die kwam er. EH  
Jozef Goossens wist  iedereen te 
overtuigen om het ‘t Kerpke aan 
te kopen.

Een woning  verscholen achter 
een gebouw in de Lazarijstraat 
en toegankelijk langs een smal  
paadje. De woning was eigen-
dom van de familie Carpentier, 
er was een grote tuin aan. In de 
tuin werd een speelveld aangelegd 
met tegels die men ging halen op 

1962-1963

Bovenaan:
Baeerts Fernand – Dupont Richard – Kerkhofs 
robert – Noels George – Jorissen Eric - Hendrix 
Jos – Daenen Willy

Onderaan:
Somers Achille – Jorissen Yvo – Langenaeken 
Valere – Meubis Paul – Vrancken Jo

het stort.  Ze waren afkomstig van 
stoepen die men ergens had opge-
broken. EH J. Goossens kende altijd 
wel ergens iemand om een klusje te 
doen,  ondermeer Jef  Jans (vader 
van Luc Saffloer)  zorgde voor een 
mooie omheining en Andre Vanlof-
felt voor de elektriciteit.

Men maakte ook een toegang langs 
achter. Aanvankelijk een aardeweg  
die men later asfalteerde en er kwam 
een ruime parking.

Samen met de scouts vond de club 
hier een nieuw onderkomen. Al 
spoedig werd er bijgebouwd, er 
kwamen  douches en een kantine. 
Het grootste probleem waren de 
financiën. De financiële steun van 
de school viel weg en men moest op 
zoek naar geld.

Anton Reygel wist de uitbater, 
Danny Hoefnagels, van café het 
Kelderke te overtuigen om hem te 
steunen. Toevallig werd het café 
gemoderniseerd en men kreeg  wat 
tafels en stoelen, barkrukken en een 
frigo.

Op 26 oktober 1970 werd de club 
een vzw, met als voorzitter Danny 
Hoefnagels ondertussen uitbater 
van ’t Kelderke en de King George. 
Secretaris werd Karel Vanduffel en 
schatbewaarder Paul Meubis.

Leden waren: Alexis Dupont, Mar-
tin Vandenholt en Anton Reygel 
ex-bestuursleden van V.T.S. en als 
nieuwe leden EH Joseph Goossens, 
Jean Beulen, Florent Willems, 
Valére Claes, Herman Vanderbiest, 
Joseph Reymen.  Er kwam een 
naamsverandering de naam werd 
“ORLY HASSELT”.  

In 1970 werd de ploeg kampioen. 
Na één jaar in 4de nationaal werd 
Moermans Marcel  vervangen door 
Leo Goyens als trainer. In 1971  
ging Robert Kerkhofs  naar Pitsen-
burg.  Het ging goed met de club, 
maar het noodlot sloeg toe, voorzit-
ter Danny Hoefnagels kwam om bij 
een verkeersongeval.  De nieuwe 
voorzitter werd Paul Meubis die 
na twee jaar het voorzitterschap 
doorgaf  aan Martin Vandenholt.



PUTZEYS NV
Carrosserieherstellingen

Alle merken  -  Eurogarant  -  Acoat selected

St. Truidersteenweg 284   
3500 Hasselt   
011-27.14.11 

carrosserie.putzeys@skynet.be

SHOE EXPRESS

Bampslaan  8  
3500 Hasselt

011-22.20.08

STATIONSBUFFET

Bogaerts L & J

Stationsplein 2-4-6  
3500 Hasselt    

Uitvaartcentrum 
Smeets b.v.b.a.
Noël & Alexandra Swerts

Sint-Truidersteenweg 140 
3500 Hasselt

Tel 011/28.35.88 
Fax 011/28.35.85

Burgemeester Bollenstraat 36

3500 HASSELT 

Figurel
afslankinstituut



Het waren de jaren van de Busschotsen: Eddy, Julien, Willy en nadien Mark. Willy vertrok naar Andenne. Het 
bestuur moest opnieuw zoeken naar financiële middelen Bestuurslid Billen Valentin bood aan om de papierslag 
van het zangkoor over te nemen en zo hadden we vanaf 1975 wat  extra inkomsten. 

A. Reygel volgde L. Goyens op als trainer. Met succes, want in 1976 behaalde men opnieuw de provinciale 
kampioenstitel.  M. Vandenholt  zag het als voorzitter niet meer zitten en A. Reygel nam het voorzitterschap 
over. J. Jacobs werd de nieuwe trainer en vermits men verplicht was om in zaal te spelen in 4de nationaal ver-
huisde de club naar de sporthal van Runkst. 

Het was heen en terug en A. Reygel  volgde J. Jacobs op als trainer voor de vijf volgende jaren. Een dubbele 
functie, voorzitter en trainer, was best moeilijk. In 1978 nam Rik Moonen het voorzitterschap over. 1978 
startte men ook voor het eerst met dames. Claes Marleen, Christiaens Katleen, Bollen Rita, Martens Lutgarde, 
Buekers Heidi, Canpanis Anne-Marie, Poelmans christel, Hendrix Hilde,  Stas Kristel, Van der Biest Els, 
Motmans Annick waren de eerste speelsters en Claes Jan de eerste trainer. De club verhuisde in 1979 naar 
de luchtdraaghal in de H. Hartwijk. Na twee jaar was het voor R. Moonen over en A. Reygel werd opnieuw 
voorzitter en dat tot op heden. 

1969-1970

Bovenaan:
Moermans Marcel – Gatz Freddy – Cools 
Marcel – Langenaeken Roger – Busschots 
Junlien – Picar Jo 

Onderaan:
Busschots Eddy – Proesmans Jean Pierre 
– Reygel Anton – Jorissen Eric – Busschots 
Willy

1985-1986

Bovenaan:
Jorissen Jos – Reygel Anton - Vaesen 
Carlo – Vanstreels Frank – Wille Eddy – 
Gielissen Bernard

Onderaan:
Vansteenkiste Johan- Vanheukelom Dirk 
– Scholiers Wim – Lemmens Rudi – Bos-
mans Serge



RIJWIELCENTER

 
Nieuwe zaakvoerder!

Lazarijstraat 1
3500 Hasselt

Tel.: 011 / 87.21.01

Trek - Koga - Batavus

Zuivelhandel

NIJS
Goetsbloedsstraat 1

3500 Hasselt

Tel: 011/25.36.48

vandebon
verzekeringsmakelaars

Kuringersteenweg 169 - HASSELT
011/29 98 10

VEZEKERING WORDT 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

Oude Kuringerbaan 93, 3500 Hasselt

Zaalverhuur voor feesten, vergaderingen e.a.

Inlichtingen: 011/25.61.35

Cafetaria ALVERBERG
Ruime keuze bieren, frisdranken, 
sportdranken, verzorgde snacks.

Voor al uw feestjes  of vergaderingen 
info: 047-39.64.32 

Nieuw: weekendmenu voor 9€90

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

«De Boekenbeer»
Lotto - Tijdschriften

Snoep - Rookartikelen

Kuringersteenweg 111

Runksterkiezel 29  3500 Hasselt
tel./fax 011 28 43 03 - gsm 0473 987 753

plaatsen van: 
wandbekleding - losse vloeren

sierlijsten en ornamenten
scheidingswanden en plafonds in gipskarton

www.dw-sports.be 

ERREA POINT LIMBURG

Beringersteenweg 13 b1 3520 Zonhoven 
011/74.36.14



In 1982 werd Guy Bormans aangeworven als trainer. Op 26 november 1983, tijdens een storm werd de lucht-
draaghal in de H. Hartwijk vernield, de club verhuisde naar de luchtdraaghal in Kuringen. In 1984 nam Karel 
Nies het van G. Bormans over en vervolgens in 1985 kwam Jos Jorissen  die na twee jaar het overliet aan J 
Debatselaer die half het seizoen opstapte en A. Reygel het weer overnam. Mathijs Eric kwam van Landen 
voor twee seizoenen naar Orly 1985 tot 1987.
In 1985 vertrok Gelders Jos naar BBC Krekelhof Kuringen. 

Van 1988 tot 1990 was  Armand Rulle trainer, nadien nam A. Reygel het voor drie jaar over. Het noodlot sloeg 
weer toe toen op 26 november 1992 de luchtdraaghal in Kuringen stuk ging en de club verhuisde naar KA2 
aan het Kolonel Dusartplein. In september 1993 verhuisde de club opnieuw naar haar huidige thuisbasis de 
sporthal Alverberg in de H. Hartwijk.

Sportief deden we het niet goed. De ploeg was gezakt  tot 2de provinciale, Piet Hoogmartens vertrok naar 
Houthalen. Van 1993 tot 1994 was Danny Zimmerman trainer maar het lukte hem niet de ploeg weer hoger 
op te brengen. In 1995 werd er begonnen met een damesploeg en een jaar later in 1996 kwam er een seniors-
herenteam B bij, de Borly’s.  L. Goyens werd terug aangesproken om de heren A terug in eerste provinciale 
te loodsen.  Met wat geluk mochten we het jaar nadien promoveren. Halverwege het seizoen nam Stefan 
Souverijns  het van L. Goyens over. In 1997 kwam A. Rulle terug als trainer met de bedoeling de ploeg terug 
naar nationale te brengen. Armand bleef vier jaar en in 2001 nam Paraskevopoulos Aristides het over. 

1993-1994

Bovenaan:
Recko Isidoor -  Reygel Anton – Sourbron Fre-
derik – Oosterbosch Jochen – Schoemans Mark 
–Giellissen Stijn – Cools Ruben – Dupont Richard 
– Zimmerman Danny

Onderaan:
Brijs Chris – Dankaert Wouter – Swinnen Bram 
– Belmans Tom – Vaesen Carlo – Maes Bart – 
Scholiers Wim – Vansweevelt Mark – Claes Jan

1998-1999

Bovenaan:
Thijs Raf – Luyten jurgen – Thijs Ron – Brijs 
Chris – Oosterbosch Jochen – Gijbels Jo – 
Rulle Armand 

Onderaan:
Sourbron Frederik – Brasseur Jean-Francois 
– Van steenkiste Johan – Joiret Frederic – De 
Craecker Geoffrey 



E.M.A.
Elektro-Mechanische

Werkzaamheden
Melotte Arnold

Algemene elektriciteit

Domotica

Automatisatie van hekwerken 
en poorten

Telefonie en parlefonie

Verlichting voor binnen en buiten

Heksenheide 25
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

SNACK GULF
Kuringersteenweg 91

Tel: 0478/30.58.18

Gesloten zondagmiddag
en maandag Eetcafé

Openingsuren:
Maandag en dinsdag gesloten

Wo-Vr vanaf 11u30
Za vanaf 17u00
Zo vanaf 11u30

Kuringersteenweg 413 - 3511 Kuringen
Tel. 011 / 85.09.85
Fax. 011 / 85.09.86

www.aldenhof.be

De autoverzekering 
van DVV: 

speciale tarieven 
voor jongeren. 

Camps
Verzekeringen - leningen - beleggingen

Hasselt-Kermt-Kuringen
Tel. 011/25.07.29

www.campsverzekeringen.be
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Raad op mensenmaat

www.campsverzekeringen.be

Raad op mensenmaat

500 €
 per jaar.

Meer info in dit

kantoor

Bespaar
tot

Binnenkort nieuw adres!



Binnenkort nieuw adres!

In 1999  startte men met een senioren damesploeg in eerste provinciale. Men behaalde reeds een zesde plaats 
met trainer Paraskevopoulos A., Luc Stuvers volgde A. Paraskevopoulos op en vervolgens was het de beurt 
aan Chris Brijs. 

In 2002 degradeerde de dames naar 2de provinciale, om in 2003 terug te promoveren naar eerste provinciale. 
Men behaalde de 2de plaats. Na vier jaar met A. Reygel als trainer behaalde men de titel in eerste provinciale 
met slechts één verloren wedstrijd.

 In 2002 belandde de seniors herenploeg terug in 2de provinciale. In 2004 behaalden we een tweede plaats 
en mochten we promoveren naar 1ste provinciaal. De ploeg was er niet klaar voor en de terugkeer naar 2de 
provinciaal was onvermijdelijk. Armand Rule nam het trainerschap terug voor zijn rekening. 

Het A-team was te zwak en in 2007 besloot men dan ook om met het A-team te stoppen en enkel verder te 
doen met de B-ploeg die dan het A- team werd. Er zat een mooie lichting junioren aan te komen, Tom Gro-
ven, Triki Kevin, De Vleeschauwer David. Men besloot dan ook in 2009 met  trainer Jos Jorissen deze in het 
A-team te integreren. Bert Steegmans, Piccard Kris, 

2010-2011

Bovenaan:
De Bruyne Dirk – Piccard Kris – De Vlee-
schauwer David – Groven Tom – Schoemans 
Mark

Onderaan:
Triki Kevin – Piccard Luc – Steegmans Bert – 
Moonen Peter – Plehiers Dieter

Kampioen 2005-2006



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.



Plehiers Dieter en Mike Manirafasha kwamen het team  versterken. Door allerhande omstandigheden be-
sloot J Jorissen half seizoen om er mee te stoppen. Schoemans Mark nam de training over en uiteindelijk 
behaalde men een 2de plaats en mocht men promoveren naar 2de provinciaal. Enkele ervaren spelers kwamen 
zich aanbieden, Cleeren Olivier ex-Orly speler, Bill Houben en Peter Moonen ex Houthalen en Piccard Luc. 

De zoektocht naar een geschikte trainer verliep moeizaam. Dirk Debruyne voormalig trainer bij Peer, werd 
de nieuwe trainer. De verwachtingen waren hoog maar blijkbaar verliep de onderlinge samenwerking niet 
zoals verwacht. O. Cleeren en trainer D. De Bruyne verlieten de club en Mark Schoemans nam opnieuw 
de training voor zijn rekening. 

Door het overschot aan spelers, Boelanders Ralf, Melotte Arno, Nuyts Thomas, Vos Jeroen en omdat  Franky 
De Bruyne  een jaartje bleef doortrainer met enkele Borly spelers (Thomas steven, Vandersmissen Jan, 
Camps Wim, Beulen Koen,en Oben Michael)  kon men de B-ploeg nieuw leven inblazen. David Vanlaer en 
Athanasiadis Michael kwamen de ploeg  versterken.

Landelijke was voor de seniors-dames net iets te hoog. Men zakte dan ook in 2008 naar  1ste provinciale. 
De kern hield het voor bekeken en enkele speelsters zochten andere oorden op. Gelukkig kwamen enkele 
cadetten van Runkster over naar Orly. Met een fel afgeslankte ploeg zakte men in 2010 terug naar 2de pro-
vinciale. Dit seizoen kwamen de dames van Bilzen voltallig over naar Orly. De dames beschikken nu weer 
over een uitgebreide kern van speelsters en de resultaten zijn dan ook veelbelovend. Momenteel staan ze 
op de derde plaats.

2010-2011

Bovenaan:
B-ploeg  - Thomas Steven – Vos Jeroen – Boelan-
ders Ralf – Nuyts Thomas - Vanlaer David

Onderaan:
De Bruyne Franky (trainer) - Melotte Arno – Atha-
nasiadis Michael – Vandersmissen Jan

2010-2011

Bovenaan:
Loos Rani – Tans Veerle – Verheyden Tille – Brokken 
Jolien – Ruymen Sigrid – Moors Liesbet

Onderaan:
Jans Goele – Poesen Karen – Copermans Katrien – 
Philippe Sandrina – Schoeterden Stephanie – Ruyters 
Leen 



Als secretaris fungeerden achtereenvolgens : Vandevenne Frans -  Nellens Roger – Somers Achille 
- Meubis Paul - Vandermeulen Paul –  Vanduffel Karel – Jorissen Ivo – – Spee Leopold – Smets 
Danielle. 
Schatbewaarders waren: Roggen René – Gijsen Valere – Meubis Paul – Van Der Biest Herman – 
Recko Isidoor en Alen Yannick.
En voorzitters: Walraven Jan, Nijs René , Alex Dupont, Hoefnagels Danny, Meubis Paul, Martin 
Vandenholt, Rik Moonen en Anton Reygel.

22 januari 1990 werd er een jeugdbestuur opgericht met als eerste leden: Baerts Antoine, Smets 
Danny, Gillissen Jean-Lou,  Hoogmartens Maurice,Mathijs Rene, Sorbron Jos, Swinnen Bo en 
Carlo Vaesen.  in 1994 werd het ontbonden.
In deze periode behaalden onze jeugdploegen de mooiste resultaten. 
1992 Miniemen provinciaal kampioen en de cadetten  winnen de beker van Limburg – 1993 ca-
detten veroveren de Beker van Limburg en de cadetten en de juniors worden kampioen – 1995 
miniemen winnen de beker van Limburg

Een aantal jongeren probeerden in 1996 opnieuw een jeugdbestuur op te richten, Paraskevopoulos 
Aris, Dols Peter, Valvekens Sophie, Reygel Ronny en Anouk,  Brijs Chris en Thys Anja.  Ook 
dit bestuur stierf een stille dood. In 2000 probeerden enkele ouders het nogmaals, maar ook dit 
keer lukte het niet.

Na zestig jaar en als oudste basketbalclub van Limburg mogen we best fier zijn.
We hebben mogelijk niet de allergrootste successen gekend, maar we bestaan nog.
Vele  Limburgse clubs gingen kopje onder doorschulden, of moesten  enkele passen achteruit zetten.
Door de vele regelgevingen  en verplichtingen aangaande vrijwilligers, door stijgende financiële 
lasten en gebrek aan jonge mensen die een bestuursfunctie op zich willen nemen, wordt het steeds 
moeilijker om successen te behalen.
Verjonging en helpende handen zijn zeer welkom.

Met trots hebben we dit zestigjarig bestaan gevierd.. Op 28 mei om 16u  was er een ontvangst op 
het stadhuis. Verschillende verdienstelijke leden werden er gehuldigd en de zitting werd afgeslo-
ten met een zeer verzorgde receptie. Zondag 29 mei waren er  wedstrijden  voor leden, ex-leden, 
ouders  en veteranen. De dag werd afgesloten met een receptie en een feestje. Wij kijken al uit 
naar de viering van 65 jaar K. Orly Hasselt vzw.

We hebben ons best gedaan om zoveel als mogelijk adressen van ex-leden te vinden. Moest je als 
ex-lid geen uitnodiging ontvangen hebben, laat dan even iets weten. We zouden het fijn vinden 
moest je dit zestigjarig bestaan samen met ons vieren. info@orly-hasselt.be  


