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 MOSSELFESTIJN
Zaal CRUTZENHOF, Oude Kuringerbaan 93, Hasselt

Opbrengst ten voordele van onze jeugdwerking.
In een gezellige sfeer en aan een goed verzorgde tafel kan je genieten van een heerlijke portie mosselen, een malse 
kipfilet of een koude schotel.

Onze keuken is open -  ZATERDAG 22 oktober  van 18.00 uur tot 20.30 uur
   -  ZONDAG 23 oktober  van 12.00 uur  tot 14.00 uur
       van 18.00 uur tot 20:30 uur
Reserveer tijdig !!
Het volstaat om het inschrijvingsformulier, vóór 17 oktober, over te maken aan een van de volgende leden. U kan je 
ook inschrijven via de website  www.Orly-hasselt.be 

 - Anton Reygel  Kuilbergstraat  57, 3511 Hasselt  011/ 25.28.74
 - Danny Smets  Lazarijstraat 139 bus 1, 3500 Hasselt 011/ 72.05.97
 - Jos Sourbron  Kuringersteenweg 58, 3500 Hasselt 011/ 25.32.23

Namens bestuur en leden van ORLY HASSELT

Inschrijvingsformulier   ORLY’S   MOSSELFESTIJN  22 en 23 oktober 2011    - zaal Crutzenhof -

Naam: ............................................…………………………………………………………………………….
Adres: ............................................…………………………………………………………………………….
E-mail: ............................................…………………………………………………………………………….

       Zaterdag 22 oktober                 Zondag   23 oktober       Wenst te eten om  ................... uur 
                                                                                            
Mosselen (goudmerk) friet ……… x  18 € = ……….€
Mosselen (goudmerk)  brood ……… x  18 € = ……….€
Kipfilet friet   - appelmoes ……… x  10 € = ……….€
        - Provençaalse saus ……… x  10 € = ……….€
Stoofvlees friet   ……… x  10 € = ……….€
Koninginnehapje   ……… x  10 € = ……….€
Koninginnehapje kinderport. ……… x    8 € = ……….€
Koude schotel vlees  ……… x  10 € = ……….€
Koude schotel vis  ……… x  13 € = ……….€
Vispannetje   ……… x  13 € = ……….€
Hamburger friet  1stuk  ……… x    3 € = ……….€
Hamburger friet  2 stuks  ……… x    6 € = ……….€
    
                  Totaal bedrag:    ……….€

Inschrijven vóór 17 oktober 2011

- Contante betaling bij inschrijving
- Betaling via overschrijving op

Rekening: 457-4502451-08



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

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

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

Stationsplein 9, 3500 Hasselt
011/22.26.27

Architect

Steegmans Bert

Klokkehofstraat 8D
3720 kortessem
0474-42.24.38



Viering zestig jaar K. Orly Hasselt

Eind mei vierde de club haar 
zestigjarig bestaan.
De ontvangst op het stadhuis 
was een aangename en feeste-
lijke viering.
Naast eigen actieve leden waren 
er ook vele ex-leden komen op-
dagen. De academische zitting 
werd geopend door burgemees-
ter Hilde Claes. Ze benadrukte 
vooral de inzet van vele vrijwil-
ligers in het verenigingsleven 
en zeker in de sport. Vervolgens 
gaf schepen van sport Brigitte 
Smets een bondig overzicht 
van het verleden van de club en 
merkte terecht op dat de club in 
het verleden steeds een voorna-
me rol speelde in het Limburgs 
basket en zeker in het Hasselts 
basket. Nadien was het de beurt 
aan de voorzitter. Hij bena-
drukte dat de doelstelling van 

de club in al die jaren ongewijzigd is 
gebleven. Namelijk “ Waar dan ook 
belangstelling op  wekken voor en 
mee  werken aan de opgroei van de 
basketbalsport” Vervolgens waren er 
woorden van dank voor al diegenen 
die ooit in min of meerdere mate 
de club steunden of er deel van uit 
maakten. Ook dank naar de sponsors 
en personen die in het verleden hiel-
pen bij de ophaling van het papier 
of een vervoermiddel ter beschik-
king stelden. Met trots vermeldde 
hij even dat de club al 36 jaar het 
papier inzamelt in de H. Hartwijk. 
Ook waren er woorden van dank 
voor het stadbestuur, de schepen van 
sport Brigitte Smets en de algemene 
sportbestuurder L. Mercken. De club 
kan gebruik maken van een mooi 
accommodatie, sporthal Alverberg, 
en krijgt via toelage en subsidies 
financiële ondersteuning. Met klem 

benadrukte hij dat door de snel 
veranderende samenleving en 
de verplichtingen die worden 
opgelegd door de overheid, 
de federatie en het sportbeleid 
van de stad Hasselt, de club 
gedwongen wordt om naar een 
club te gaan die professioneler 
zal moeten gaan werken. Zowel 
op bestuursvlak als naar het 
aantrekken of het opleiden van 
gediplomeerde trainers als naar 
opleidingsmethoden Eventuele 
samenwerkingsverbanden met 
andere clubs horen hier moge-
lijk ook bij. Vervolgens wees 
de voorzitter erop dat met de 
huidige samenstelling van het 
bestuur het naar de toekomst toe 
een hele uitdaging wordt om te 
overleven, laat staan te groeien. 
Hij omschreef het zo, ik citeer: 
“Stilstand is achteruitgang. Een 



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
tel 011-25 31 10

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



aantal van de bestuursleden zijn, 
om het wat oneerbiedig te zeg-
gen, aan hun vervaldatum toe. De 
club heeft zeker nood aan jonge 
mensen. Maar blijkbaar is dat 
in vele verenigingen een groot 
probleem.” Hij deed dan ook 
een oproep naar de jongeren.” 
Het verenigingsleven heeft  vele 
mooie kanten en het is ook een 
uitdaging om je belangeloos in 
te zetten voor anderen.” 
Als slot stipte de voorzitter aan 
dat K. Orly Hasselt momenteel de 
oudste basketclub in Limburg is. 
We mogen daar best fier op zijn. 
Sportief hebben we betere tijden 
gekend, en het is al een tijdje ge-
leden dat we nog een kampioen 
konden vieren. 
Hij hoopte dan ook dat de club in 
2015 met trots het vijfenzestigja-
rig bestaan kan vieren. Maar hij 
hoopte vooral dat Orly een gezel-
lige club blijft, waar leden zich 
thuis voelen, waar recreatief en 

prestatiegericht gebasketbald wordt 
en waar het vanzelfsprekend is dat 
veel leden naast het sporten zich 
inzetten voor de club. Hij eindigde 
met het volgende citaat
“De richting van de wind kunnen wij 
niet bepalen, wel de stand van onze 
zeilen”
Schepen van sport Brigitte Smets 
nam vervolgens het woord om de 
voorzitter even extra in de bloemetjes 
te zetten en hem, mede namens de 
sportdienst, te bedanken voor zijn 
jarenlange inzet voor de club en voor 
de basketbalsport in het bijzonder. 
Ze vernoemde dat hij niet alleen 
voorzitter is maar ook trainer, lid is 
van de competitiesportraad en zich 
wekelijks inzet voor het G-basket 
(basketbal voor personen met een 
verstandelijke handicap). Als blijk 
van waardering overhandigde ze een 
kunstwerkje van Raf Verjans. De 
voorzitter was er even sprakeloos 
van.

De club mocht een mooi aan-
denken ontvangen dat nu is 
uitgestald in de vitrinekast in de 
sporthal van Alverberg. De leden 
met meer dan 25 jaar dienstjaren 
en nog actief werden allen onder-
scheiden met een medaille en met 
de nodige kussen.
De zitting werd afgesloten met 
het traditioneel genevertje en de 
nodige hapjes en een groepsfoto 
op de trappen van het stadhuis.



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!

WWW.LIVID.BE

Brodzinski Damian
Advocaat

Handelsrecht, vennootschapsrecht, 
contractenrecht, invorderingen

Panoramastraat 5/103
3500 Hasselt

0486-31.00.32



Binnenkort nieuw adres!

Moeilijk gaat ook !!!!

Jaarlijks is de mutatieperiode 
(transferperiode) een minder 
aangename periode voor de clubs.
Zijn er spelers die vertrekken, 
kan men voldoende versterking 
vinden, blijven de trainers, moet 
men bijkomende trainers aantrek-
ken en meer van zulke vragen.
31 mei is de einddatum. Maar hoe 
eigenaardig het ook lijkt,  vóór 15 
mei moeten de clubs hun ploegen 
inschrijven en dus al weten met 
welke teams men in competitie 
gaat spelen. 
De logica zelf!

Hoe dan ook wij, als club en 
voornamelijk het bestuur, waren 
met verbazing geslagen toen we 
eind mei een groot aantal mutatie-
formulieren in ontvangst mochten 
nemen.
Een groot aantal jeugdleden volg-
den de trainer of kozen voor een 
andere club.

Door het weggaan van enkele trai-
ners en het niet kunnen versterken 
van onze cadettenploeg, kwamen 
plots al onze jeugdploegen in de 
problemen. Na het verschijnen 
van de kalender en een inderhaast 
bijeengeroepen vergadering met 
de ouders kon het bestuur niets 
anders dan een pijnlijk besluit 
nemen en al de jeugdploegen uit 
competitie nemen. Het alterna-
tief was blijven doortrainen met 
de overblijvende jeugdleden en 
enkel vriendschappelijke wed-
strijden spelen.

Soms gaat het nieuws vlugger 
dan men denkt en zo verscheen 
in de krant “ Orly geeft forfait 
met jeugd”. Enkelen begrepen de 
boodschap verkeerd en waren in 

de veronderstelling dat Orly met de 
jeugd ging stoppen. Niet dus.
Met de medewerking van een aantal 
ouders en na een kleine telsom kwa-
men we aan voldoende miniemen, 
weliswaar aangevuld met pupillen, 
om een ploegje te vormen dat in 
competitie kon meedoen. Het pro-
vinciaal comité werd aangesproken 
en in laatste instantie kon de ploeg 
toch aan de competitie deelnemen.
Voorzitter Anton die er al een groot 
aantal dienstjaren heeft opzitten, 
geeft de moed niet op.

Samen met het bestuur en hopelijk 
met de steun van de ouders gaat 
hij er alles aan doen om het aantal 
jeugdleden weer te laten groeien. 
Een eerste aanzet werd al gegeven 
op zaterdag 27 augustus tijdens de 
sporthappening sport@hasselt.  De 
club verzorgde er de basketbalstand 
en het was een succes. Vele jon-
geren kwamen er de basketbaltest 
afleggen en mochten als beloning 
een bronzen, zilveren of gouden 
brevet in ontvangst nemen. Enkele 
jeugdige vonden basket een keifijne 
sport en kwamen al naar de training. 
September is trouwens de gratis 
sportmaand en al wie wil, kan dan 
gratis een aantal trainingen komen 
volgen en vervolgens ondervinden 
of basketbal mogelijk de sport voor 
hem of haar is.  

Niet twijfelen en zeker eens komen 
meedoen. 
Dat kan elke dinsdag en donderdag 
vanaf 17uur sporthal Alverberg.

Verder zullen er zeker nog enkele 
acties ondernomen worden, zoals 
een sportkamp tijdens de vakanties 
en een kennismakingsdag in de ver-
schillende scholen.

We doen graag een oproep naar 
alle jongeren om te komen bas-
ketten.  Basket is een ploegsport 
en een ploegje bestaat best uit 
tenminste 12 leden zodat er de 
mogelijkheid is dat men al eens 
een wedstrijd kan missen en dat 
men ook voldoende spelgelegen-
heid krijgt.
Dat kan bij ons.
Meisjes en jongens vanaf  4 jaar 
zijn van harte welkom.

Indien er voldoende jeugdleden 
bijkomen, dan kunnen we in ja-
nuari 2012 opnieuw deelnemen 
met de verschillende teams aan de 
competitie.
Breng gerust wat vriendjes mee, 
samen sporten is best leuk.

Als je eens wil zien hoe het spel-
letje wordt gespeeld, kom dan eens 
naar de wedstrijden van onze seni-
ors dames en heren A en B kijken.
De juiste datums en wedstrijduren, 
kan je vinden in de kalender of op 
onze website www.orly-hasselt.be. 
Hier kan je verder ook alle nuttige 
informatie vinden en kan je zien 
welke sponsors onze club steunen.

Hopelijk mogen we je een van de 
volgende dagen begroeten en van 
harte welkom heten in onze club.



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.


