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Geen	mosselfestijn	dit	jaar
We	keken	met	veel	goesting	uit	naar	ons	39ste	
mosselfestijn,	maar	het	coronavirus	besliste	er	
helaas	anders	over.	We	vroegen	bij	het	stadsbe-
stuur	van	Hasselt	na	onder	welke	voorwaarden	
we	deze	activiteit	mochten	organiseren.	We	
moesten	dan	zowel	aan	het	protocol	van	de	eve-
nementen	als	aan	dat	van	de	horeca	voldoen.	Na	
veel	wikken	en	wegen	heeft	het	bestuur	de	
knoop	doorgehakt,	we	slaan	een	jaartje	over.				

Erg	jammer,	want	ook	financieel	betekent	dit	
voor	onze	club	een	ferme	tegenslag.	We	
moesten	dit	jaar	al	meerdere	activiteiten	annule-
ren,	zoals	het	kienen.	Ook	het	winterconcert,	dat	
we	al	hadden	moeten	verplaatsen	naar	de	lente,	
kon	door	corona	niet	plaatsvinden.	Onze	rondes	

onkruid	wieden	in	bepaalde	straten	van	de	Hei-
lig-Hartwijk	waren	beperkter.	Financiële	steun	
van	het	stadsbestuur	Hasselt	kunnen	we	helaas	
niet	verwachten.	En	dan	begrijp	je	dat	dit	voor	
onze	club	geen	gemakkelijke	tijden	zijn.	Al	zijn	
we	natuurlijk	vast	niet	de	enige	sportvereniging	
die	hun	budgetten	zien	slinken.	Mogelijke	alter-
natieven	om	de	clubkas	te	spijzen	zijn	niet	dade-
lijk	voorhanden.		

Laten	we	vooral	hopen	dat	we	in	2021	opnieuw	
van	de	o	zo	heerlijke	mosselen	mogen	genieten	
en	we	onze	geliefde	sport	kunnen	blijven	beoe-
fenen!	

http://www.orly-hasselt.be


WIJ*STEKEN*DE*HASSELAAR*NIET*MEER*IN
Vermits$de$Stad$Hasselt$voor$het$opC
halen$van$het$oud$papier$in$boot$is$
gegaan$met$een$ophaalfirma$verloC
ren$de$clubs$en$verenigingen$heel$
wat$centen.$Voor$sommigen$was$dat$
zelfs$hun$grootste$bron$van$inkomen,$
van$overleven.

De$stad$biedt$en$bood$alternatieven$
om$dat$verlies$aan$euro’s$te$kunnen$
opvangen.$Voor$ons$als$basketclub$
werd$dat$“de$stoepen$vrijmaken$van$
onkruid$en$insteken$van$de$HasseC
laar.”$Na$één$keer$was$dat$insteken$
al$meteen$voorbij.$Voor$het$ophalen$
van$het$oud$papier$moesten$wij$6$
mensen$leveren$op$zaterdagvoorC
middag.$Dat$insteken$van$de$HasseC
laar$had$het$dubbele$van$de$tijd$en$
het$dubbele$aantal$mensen$nodig.$$
Naast$de$Hasselaar$waren$daar$nog$

een$reeks$andere$blaadjes$bij$en$dat$was$helemaal$niet$volgens$afspraak.$Met$al$dat$bijkomend$gewicht$hadden$wij$
niet$genoeg$aan$12$mensen$op$een$ganse$zaterdag$om$dat$in$de$brievenbussen$te$krijgen.$Op$zondag$moest$men$
nog$een$halve$dag$uittrekken$om$alles$verwerkt$te$krijgen.$Uiteindelijk$vonden$wij$dat$veel$te$zwaar$om$onze$leden$
(dikwijls$jonge$vaders$met$kleine$kinderen)$daarmee$te$belasten$en$hebben$wij$afgehaakt.$Blijft$dus$enkel$het$onC
kruidvrijChouden$van$de$voetpaden$over.

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

&9%$�$VVXU¿QDQFH�)��6FKRRIV
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

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

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

   

   

   

   

   

WWW.MATRASSENHUISHASSELT.be 

Kuringersteenweg 76 –79 
 3500 Hasselt 
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WWW.MATRASSENHUISHASSELT.be 

Kuringersteenweg 76 –79 
 3500 Hasselt 
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Stationsomge-

ving  
Poort	naar

	een	bruise
nd		

Hasselt	
Thonissenlaan 48

3500 Hasselt
011/872101

     Merken: Koga, Batavus, 
               Cortina, Achielle

SNACK		GULF	
Kuringersteenweg	91	
tel:	0478/30.58.1	

Openingstijden	

Woensdag		tot	en	met	zondag	
van	17uur	tot	22uur	
Maandag	en	dinsdag	gesloten.	

KOFFIE - EETHUIS 
Plantenstraat 44 H. Hartplein 

Alle dagen open van 10u. tot 19u. 
Donderdag en feestdagen gesloten 

011 -20.18.88 
www.esquina.be

 ESQUINA

TAVERNE
DE VOLKSMACHT
Mgr.	Broekxplein	6,		3500		Hasselt	

Tel:	011	22	44	56	
Openingsuren:	

Van	maandag	tot	vrijdag	
Open	van	07.00u	tot	19.00u	
(keuken	open	tot	18.45u)	

Zaterdag	en	zondag	gesloten	
   

            Volg ons op                          

Wat	is	het	verschil	tussen	(thuis)isolatie	en	quarantaine?		

Wat	als	je	als	speler	of	trainer	besmet	bent	met	
het	nieuwe	coronavirus?	Wanneer	moet	je	in	
thuisisolatie	en	wanneer	in	quarantaine?	En	wat	
is	het	verschil	tussen	de	twee?		

Thuisisolatie	
Je	moet	in	(thuis)isolatie	gaan	wanneer	je	be-
smet	bent	met	het	coronavirus	en	positief	test	op	
COVID-19.	Je	wordt	als	‘besmettelijk’	beschouwd,	
dus	je	moet	dan	gemiddeld	zeven	dagen	geïso-
leerd	thuisblijven.	Bij	ernstige	symptomen	kan	
dat	langer	zijn.	Je	huisarts	beslist	hoelang	die	pe-
riode	duurt.	Je	mag	pas	uit	isolatie	gaan	als	je	
drie	dagen	geen	koorts	meer	hebt	en	je	klachten	
duidelijk	verbeterd	zijn.		

Quarantaine	
Had	je	nauw	contact	met	iemand	die	positief	ge-
test	heeft	op	COVID-19?	Dan	ben	je	een	‘hoogri-
sicocontact’	en	moet	je	in	quarantaine.	Die	duurt	
tien	dagen	vanaf	het	laatste	contact	dat	je	had	
met	de	besmette	persoon	óf	tot	je	de	negatieve	

resultaten	van	je	test	krijgt.	Je	kunt	besmet	zijn	
en	moet	daarom	nu	thuisblijven	zonder	dat	je	
bezoek	mag	ontvangen.	
Je	gaat	je	dus	preventief	afzonderen	om	een	mo-
gelijke	verspreiding	van	het	coronavirus	te	be-
perken.	Bij	quarantaine	is	er	alleen	een	vermoe-
den	dat	je	drager	bent	van	het	virus.	Je	kunt	dra-
ger	zijn	omdat	je	bijvoorbeeld	op	reis	geweest	
bent	naar	een	risicogebied	of	wanneer	iemand	
uit	je	nauwe	contacten	besmet	is	met	het	coro-
navirus.	Mensen	in	quarantaine	mogen	niet	naar	
school	of	kantoor	en	moeten	hun	boodschappen	
aan	huis	laten	leveren.		

Volg	je	de	regels	voor	quarantaine	of	isolatie	niet,	
dan	kun	je	een	straf	of	boete	krijgen.	

Bronnen:		
Het	COVID-19	Commissariaat	en	https://www.in-
fo-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie	
Op	deze	websites	vind	je	meer	gedetailleerde	
informatie.	

https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie
https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie
https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie


Onze	basketbalclub	werkt	sinds	twee	jaar	samen	met	
basketbalclub	APK	Alken	om	trainingen	voor	de	jeugd	
te	geven.	Hoog	tijd	om	eens	na	te	vragen	bij	Steven	
Thoelen,	de	voorzitter	van	APK	Alken,	hoe	hij	de	sa-
menwerking	ervaart.		

“In	het	dagelijks	leven	ben	ik	warehousemanager	bij	
Globachem	in	Sint-Truiden.	Iets	heel	anders	dan	bas-
ket.	Ik	rolde	via	onze	jongste	zoon	de	basketwereld	in.	
In	2012	werd	hij	lid	van	deze	club	en	zo	kwam	ik	in	het	
bestuur	terecht.	Sinds	2016	ben	ik	voorzitter”,	vertelt	
Steven	Thoelen.		

Hoe	is	de	samenwerking	ontstaan?		
“Onze	club	had	altijd	een	heel	goede	jeugdwerking	en	
een	groot	bestuur,	maar	dat	is	doorheen	de	jaren	min-
der	geworden.	We	kwamen	op	het	punt	dat	het	niet	
meer	haalbaar	was	om	zo	door	te	gaan.	Dus	gingen	we	
op	zoek	naar	een	club	die	dezelfde	waarden	en	menta-
liteit	had	als	wij.	Zo	kwamen	we	twee	jaar	geleden	bij	
Orly	terecht.	We	voegden	onze	jeugdploegen	samen.	
In	Alken	komt	nu	alleen	nog	de	‘seniorenploeg’	samen:	
de	+21-jarigen.”		

“Wat	we	samen	met	Orly	belangrijk	vinden,	is	dat	
jeugdbasket	toegankelijk	moet	zijn	voor	álle	kinderen.	
Niet	alleen	voor	degenen	die	er	heel	goed	in	zijn	en	
veel	talent	hebben,	maar	ook	voor	degenen	die	het	
graag	doen,	ook	al	loopt	het	wat	moeilijker.	Plezier	
hebben	in	de	sport	is	belangrijk.	Het	gaat	ons	dus	niet	
om	de	titels	en	de	prijzen	winnen,	al	winnen	we	na-
tuurlijk	graag	wedstrijden	en	kampioenschappen.	We	
willen	vooral	het	basket	bij	alle	kinderen	in	Alken,	Wel-
len	en	Hasselt	brengen.	En	als	je	dan	ziet	dat	ze	op	het	
einde	van	het	seizoen	vooruitgang	hebben	geboekt,	
dan	zijn	we	zeer	tevreden.”		

Hoe	ziet	de	club	er	vandaag	uit?		
“Van	U8	tot	U18	hebben	we	van	elke	leeftijd	een	ploeg	
en	soms	zelfs	twee	ploegen.	In	totaal	draaien	er	acht	
ploegen	mee	in	de	competitie.	Daarnaast	heeft	Orly	
nog	twee	seniorenteams	en	wij	in	Alken	één.	Twee	
keer	per	week	trainen	de	leden	anderhalf	uur.	In	het	
weekend	zijn	er	de	competitiewedstrijden	in	Hasselt	of	
bij	de	tegenstander.	En	één	keer	per	week	bieden	we	
een	individuele	specialisatietraining	aan	waarbij	er	
fundamentele	baskettechnieken	worden	aangeleerd.”		

Hoe	blik	je	nu	terug	op	de	samenwerking?		
“De	samenwerking	is	vanaf	het	begin	een	succes	en	
loopt	perfect.	We	vonden	het	belangrijk	om	gelijk	hel-
der	en	duidelijk	naar	alle	ouders	van	onze	clubs	te	
communiceren	en	hebben	deze	‘fusie’	geleidelijk	laten	
verlopen.	In	het	eerste	jaar	trainden	we	nog	in	Alken	
én	Hasselt.	Sinds	het	tweede	jaar	alleen	in	Hasselt.	
Ook	organisatorisch	bleek	dat	beter,	want	gemakkelij-
ker	voor	de	sportdienst,	de	coaches	en	de	ouders.	Ze	
moeten	maar	op	één	vaste	plaats	zijn.	We	hebben	ie-
dereen	laten	wennen	aan	de	nieuwe	gang	van	zaken.	
Ik	denk	dat	dat	geholpen	heeft,	want	er	is	nog	geen	
enkele	ouder	gestopt	omwille	van	de	fusie.”		
Hoe	zie	je	de	toekomst	tegemoet?		
“We	zijn	goed	aan	het	groeien.	Actief	met	ledenwer-
ving	in	Alken,	Wellen	en	Hasselt.	We	gaan	langs	scho-
len	en	geven	initiatietrainingen	om	kinderen	en	jonge-
ren	het	basket	te	leren	kennen.	Het	gaat	goed,	dus	wat	
mij	betreft	mag	deze	samenwerking	nog	lang	duren.	
En	ik	denk	dat	zoiets	ook	positief	is	voor	het	basket	in	
Limburg.	We	zijn	als	clubs	een	beetje	de	pioniers	op	
het	vlak	van	samenwerking.	Ik	denk	dat	er	nog	meer-
dere	clubs	dit	voorbeeld	zullen	volgen,	ook	misschien	
in	het	kader	van	de	fusies	van	steden	en	gemeenten.	
Samenwerking	zal	alleen	maar	aan	belang	toenemen.	

Samenwerking	Koninklijke	Orly	Hasselt	en	APK	Alken		
voorbeeld	voor	Limburgse	basket!		



Partner van DELA
DFA1 BVBA c/o Uitvaartzorg Smeets | RPR 0412.937.710

Begrafenissen - crematies
nabestaandenzorg
uitvaartverzekeringen
• organisatie uitvaart van A tot Z
• persoonlijke dienstverlening
• eigen funerarium en aula
• eigen rouwdrukwerk
• ruime parking
• toegankelijk voor mindervaliden

‘Wij staan u met raad 
en daad bij voor, tijdens
en na de uitvaart.’

011 28 35 88 | 24u/24u en 7/7 dagen

Betuig je medeleven online
Op onze website kunnen bezoekers online condoleren op een 
overlijdensbericht. Dat kan door het publieke rouwregister te tekenen 
of een privé condoleancekaart te versturen via e-mail aan de nabe-
staanden. Het is een moderne manier om je medeleven te betuigen 
aan familie of vrienden die net een dierbare verloren hebben. 

Hendrik van Veldekesingel 38 | 3500 Hasselt
smeets@dela.be | www.uitvaartzorg-smeets.be

ERREA POINT LIMBURG 

Kempische steenweg 578 
3500 Hasselt 

011/74.36.14

Spiksplinternieuwe	trainingslocatie	voor	Orly	

Met	de	basketschoenen	en	waterfles	 in	de	hand	 lo-
pen	onze	meisjes	en	jongens	van	Orly	Hasselt	de	trap	
op	naar	de	training…	Ja	ja,	de	basketbalvelden	liggen	
op	de	eerste	verdieping!	Waar?	In	de	nieuwe	sport-
hal	van	de	Topsportschool.		

Het	 nieuwe	 basketseizoen	 is	 gestart.	 Voor	 een	 groot	
deel	van	de	(jeugd)ploegen	van	Orly	betekent	dat	ook	
een	nieuwe	trainingslocatie.	

Door	 het	 coronavirus	 hebben	 we	 een	 beetje	 langer	
moeten	wachten	voor	we	konden	trainen	 in	de	nieu-
we	 sporthal.	 Daarom	 trainden	 onze	 spelers	 enkele	
weken	 in	 de	 oude	 sporthal	 van	 de	 Topsportschool,	
aan	het	“kanon”	op	de	Koning	Boudewijnlaan.		

Begin	 oktober	 2020	 was	 het	 dan	 zover.	 Vanaf	 dan	
konden	we	trainen	in	de	nagelnieuwe	sporthal	van	de	
Topsportschool	die	ligt	op	de	hoek	van	de	Elfde-Linie-
straat	en	de	Vildersstraat.	

Het	 nieuwe	 complex,	 waar	 de	 sporthal	 deel	 van	 uit	
maakt,	is	multifunctioneel	en	bestaat	uit	2	gebouwen.	
Eén	gebouw	voor	de	sportzalen	en	 in	het	andere	ge-
bouw	liggen	de	klaslokalen.	De	sporthal	is	3	sportter-
reinen	groot	en	je	vindt	er	ook	een	gevechtssportzaal,	
een	danszaal,	een	turnzaal	en	een	fitnesszaal.	Buiten	
ligt	nog	een	voetbalveld	en	een	springpiste.		

De	kleedkamers,	lockers	en	bergingen	vind	je	op	het-
zelfde	niveau	als	de	ingang.	De	kleinere	zalen	zijn	een	
half	 niveau	 ingegraven	 waardoor	 je	 maar	 3	 meter	
moet	dalen	om	ze	 te	bereiken	en	ook	maar	3	meter	
omhoog	moet	voor	de	multifunctionele,	grote	 sport-
hal.	

Niet	al	onze	jeugdploegen	kunnen	er	terecht,	daarom	
trainen	de	U14	ploegen	wekelijks	op	onze	andere	vas-
te	trainingslocatie:	de	sporthal	van	het	Virga	Jessecol-
lege.	 En	 onze	 thuiswedstrijden	 blijven	 we	 natuurlijk	
afwerken	in	de	Alverberg.	Tot	daar!	

…	er	bij	Kristof	Van	Baelen	en	Drenth	Patricia	een	wolk	van	een	dochter	werd	
geboren	met	de	naam	Hayley?	Proficiat,	Kristof	en	Drenth!		

…	het	gezin	van	Wim	Dirckx	en	Kim	Hilkens	uitbreidde	met	maar	liefst	twee	
kadees?	Hun	zoontjes	kregen	de	namen	Toon	en	Thijs.	Gefeliciteerd,	Wim	en	
Kim!		

…	Karolien	Van	Campenhout	en	Steven	Thomas	en	trotse	zus	Nina	zeer	geluk-
kig	zijn	met	hun	broertje	en	zoontje	Sam?	Proficiat,	Karolien,	Steven	en	Nina!	

Wist	je	dat	…?	



Eigenlijk bestaat de nieuwbouw uit twee 
gebouwen: een sportgebouw met grote 
ruimtes en een onderwijsgebouw”, legt 
architect Massimo Pignanelli van UAU 
collectiv 4 Architecture uit. © Mine Da-
lemans



U10

U12

U16

Wist	je	dat	…?
…	Onze	Orly	On	Wheels	met	
hun	schitterende	prestaties	
het	Belang	van	Limburg	haal-
den?	
Proficiat	helden	met	deze	
prachtige	scores!		



	 	 Ben	je	tussen	6	en	12	en	wil	je	graag	
basketter	worden?	
Schrijf	je	dan	in	voor	‘Basket	FUN	voor	beginners’.	We	leren	kinderen	
vanaf	de	derde	kleuterklas	tot	het	zesde	leerjaar	op	een	speelse	en	
ontspannen	manier	met	de	bal	om	te	gaan.	De	nadruk	ligt	daarbij	op	
het	stimuleren	van	de	algemene	balvaardigheid.	Ook	zin	om	gezond	
en	sportief	bezig	te	zijn?	Laat	van	je	horen!			

Wanneer?	Elke	dinsdag	en	donderdag	in	de	nieuwe	sporthal	KA2		
      Vilderstraat  vanaf 17uur. 

Meer	informatie	?	Surf	naar	onze	website	www.orly-hasselt.be.		

Schrijf	je	in		via	mail	info@orly-hasselt.be		of	bel	+32	(0)479	83	79	03.	
       Anton Reygel, voorzitter 

	 	 	 	 	 	 Organisatie:	Koninklijke	Basketbalclub	Orly	Hasselt	vzw	

ALGEMENE INSTALLATIETECHNIEKEN

Kuilbergstraat 57  .  3511 Hasselt  .  info@reygel.eu  .   www.reygel.eu

TECHNISCHE VRAGEN? RONNY REYGEL : + 32 475 86 20 52
ADMINISTRATIEVE VRAGEN? ANNEMIE ACHTEN :  + 32 478 50 89 12

   

   

   

   

   

WWW.MATRASSENHUISHASSELT.be 

Kuringersteenweg 76 –79 
 3500 Hasselt 
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http://www.orly-hasselt.be
mailto:info@orly-hasselt.be


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