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"Als bestuur hebben wij in goed overleg met de diverse be-
trokken organisaties, gemeente Zwartewaterland en Veilig-
heidsregio IJsselland besloten om welbekende activiteiten, 
zoals de feesttent te laten vervallen of in plaats daarvan de 
combinatie aan te gaan of activiteiten in een nieuw jasje te 
steken. Vanuit eerdere gesprekken met bovenstaande part-
ners is geconcludeerd dat wij in tijden van corona 1,5 meter 
afstand van anderen houden, voorzichtig en alert blijven en 
ons houden aan de (basis) gedragsregels van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een coro-
na-proof Euifeest in Hasselt staat op de agenda van zaterdag 
28 augustus t/m zaterdag 4 september 2021." 

Het bestuur stelt: “Het overgrote deel van de inwoners van 
de Hanzestad wil ontzettend graag een Euifeest - zij het in 
beperkte mate - en daar gaan we dan ook voor! De gemeente 
Zwartewaterland kan vanzelfsprekend nog geen vergunnin-
gen afgeven voor de diverse activiteiten, maar houd onze 
website: www.oranjevereniging-hasselt.nl en social media 
kanalen in de gaten!"

Het bestuur doet nogmaals een zeer dringend beroep op alle 
inwoners: "Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich 
aan de basisregels houdt!"

Hartelijke groet,
Bestuur Oranjevereniging Hasselt

Achter van links naar rechts: Ingrid de Vries,  
Hilde Hoeve, Margit Pelleboer en Jolanda Bosman.
Voor van links naar rechts: Marko Los,  
Maarten van der Wal en Erik Akkerman.

Foto: Nico WestrikEUIFEEST 2021

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is er nog de 
nodige onzekerheid over wat wel en niet kan in verband met 
Corona. De behoefte om elkaar te ontmoeten en samen een 
mooie week rond 't Euifeest te beleven is groot. 

Gedurende het afgelopen jaar werd opnieuw heel duidelijk dat 
de mensen in Hasselt sterk op elkaar betrokken zijn, met elkaar 
meeleven en elkaar waar mogelijk willen helpen. Dat bracht in 
de moeilijke periode die achter ons ligt verlichting. Het hielp bij 
het dragen van het leed. Juist na alle problemen en al het ver-
driet dat Hasselt overkwam in het afgelopen jaar zien we er naar 
uit om elkaar in een ongedwongen sfeer te spreken. 

Grootschalige activiteiten kunnen nog niet plaatsvinden, maar 
dat wat het meest essentieel is, het contact met elkaar, kan wel. 
Natuurlijk moeten we daarbij de basisregels in acht nemen, maar 
daar zijn we inmiddels al redelijk aan gewend. Samen de straat 
versieren, tenten opzetten om samen gezelligheid te beleven, 
het is mogelijk. Ook allerlei andere onderdelen van 't Euifeest 
kunnen, voor zover ik nu (begin juli) weet, wel doorgang vinden.

Ik wens u allen een mooie zomer 
en een onvergetelijk Euifeest toe.

Eddy Bilder
Burgemeester van Zwartewaterland

’t Euifeest 
2021

"De inzet en betrokkenheid van lokale ver-
enigingen en ondernemers, vrijwilligers en 
sponsors, om er ondanks de beperkende 
maatregelen, een feestelijk én corona-proof 
Euifeest 2021 van te maken overtrof onze 
stoutste verwachtingen", zegt Erik Akkerman, 
voorzitter van de Oranjevereniging Hasselt. 

Houd website en 
Social Media kanalen 

in de gaten!



Picknicken in het 
van Stolkspark
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Zwartewaterweg 6  Hasselt  
Tel. 038-477 12 43 
www.rietmanhasselt.nl

Dealer van veel topmerken waaronder:

Tuinmachines. Grootste keus uit de regio!

Kom langs of kijk op

Eigen werkplaats 

voor service en onderhoud

•Zitmaaiers
•Duwmaaiers
•Robotmaaiers

•Kettingzagen
•Heggenscharen
•Trimmers/Bosmaaiers
•Hogedrukreinigers
•Handgereedschap

Ook volop accu
tuingereedschap!

www.rietmanshop.nl

Goedemorgen
Hasselt!

AUG
2021

PROGRAMMA 
ZATERDAG 28 AUGUSTUS

09:00 - 11:00  VISWEDSTRIJD TOT 14 JAAR
  DEDEMSVAART
09:30 - 11:30  HASSELT ONTMOET HASSELT 
  ONTBIJT / PICKNICK
  PARK*
16:00 - 21:30  FONTEIN EVENT
  OP DRIE LOCATIES IN DE  
	 	 BINNEN-	EN	BUITENGRACHT	
19:30 - 22:00  COLLECTE VERSIERDE STRATEN
  EILAND

  * Bij slecht weer komt dit te vervallen

EUIFEEST 2021

ingezonden foto

 
Het Stadsontbijt ‘Hasselt ontmoet Hasselt’ wordt dit jaar ver-
vangen door een nieuw en verrassend concept: ‘Picknicken in 
het Van Stolkspark. 

Kom op de eerste zaterdag van 't Euifeest, zaterdag 28 augustus, 
genieten van een picknick. Het enige wat u mee hoeft te nemen 
is een kleedje of een stoel en natuurlijk een gezellig humeur! 
Deze picknick wordt ook dit jaar weer gesponsord door Boni Has-
selt en samen zorgen wij ervoor dat de geur van verse koffie/thee 
en verse broodjes u tegemoet zal komen. Want een goed ontbijt 
geeft iedere Hasselter een goede start van de dag!
 
U kunt lopend of per fiets dit Stadsontbijt bereiken via de weg 
(Buiten de Enkpoort) naar de Algemene Begraafplaats, ook is het 
mogelijk om hier uw fiets te stallen. Tijdens deze picknick zijn 
er vrijwilligers aanwezig om u als bezoeker te begeleiden en te 
zorgen voor een goede doorstroom. Want in tijden van corona 
willen wij de 1,5 meter goed in acht houden, blijven wij voorzich-
tig en allert en houden wij ons aan de (basis) gedragsregels van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

GEHELE WEEK 
EUIFEEST FIETS-KNOOPPUNTEN-ROUTE
25,9	KM	/	40	KM	-	ZIE	PAG.	8	VOOR	ROUTE	
EUIFEEST WANDEL-PUZZELTOCHT
CENTRUM	HASSELT	-	ZIE	PAG.	22/23	VOOR	ROUTE

ZATERDAG

28



eet... uhm...
loop je mee?loop je mee?loop je mee?loop je mee?loop je mee?loop je mee?loop je mee?
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WIJ MAKEN UW WONING NAAR WENS

verbouw   - renovatie - montage - styl ing

 WWW.POTUYTBOUWENSTYLING.NL             06 23209980 

AUG
2021

EUIFEEST 2021

PROGRAMMA 
MAANDAG 30 AUGUSTUS

MAANDAG

30

16:00 - 21:30  FONTEIN EVENT
  OP DRIE LOCATIES IN DE  
	 	 BINNEN-	EN	BUITENGRACHT	
17:00 - 21:00  SMAAKROUTE 2.1 
  MET OPTREDEN NOTENKRAKERS
  START JUSTITIE BASTION 
19:30 - 22:00  COLLECTE VERSIERDE STRATEN
  EILAND / EIKENLAAN
20:00 - 23:00 MEGA KAARTAVOND
  OLYMPIA

 
Waar eerdere edities zoals de Smaakroute en het Foodfes-
tival een groots succes blijken te zijn, zo gaat er maandag-
avond 30 augustus 2021 een aangepaste editie van start. Zet 
de stappenteller maar aan, want het wordt stappen tot je de 
buik er vol van hebt!
 
DE STAPPELTELLER SLAAT DOOR
Met een verrassende wandelroute en een strippenkaart in de 
aanslag, ga je de acht deelnemende horecagelegenheden in 
Hasselt bezoeken. Onderweg word je muzikaal aangemoedigd 
om de pas erin te houden. Looprichting, vaste starttijden en 
afstanden worden in samenwerking met de deelnemers in acht 
genomen om ook deze editie tot een succes te maken.

STEMPELKAART
Leden van de Oranjevereniging Hasselt krijgen, op vertoon 
van hun ledenkaart, korting op de stempelkaart, waarmee de 
wandelroute en bijbehorende lokale lekkernijen binnen hand-
bereik zijn. Kaarten gaan op vrijdag 20 augustus van 17.00 tot 
21.00 uur in de voorverkoop bij Onder de Luifel. Om zeker te 
zijn van een foodticket zul je de Social Media kanalen van de 
Oranjevereniging Hasselt in de gaten moeten houden.

De geldende landelijke richtlijnen, kwaliteitsnormen, wetgeving en generiek 
kader 'Coronamaatregelen' opgesteld door Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu) zijn van toepassing. Het is mogelijk dat er deels of geheel een 
afgelasting plaatsvindt. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico.

Evenals voorgaande 
jaren nemen Onder de Luifel, 

Kontento.eu, Lakrimi, Drost Koffie,  
De Compagnie, Ad’Vundum, 
La Vera en Talamini deel.

ingezonden foto

Het Fontein event wordt 
mede mogelijk gemaakt door:
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Euifeest 
Fiets-knooppunten-route
FIETSKNOOPPUNTEN: 
HOE WERKT HET EIGENLIJK?

De naam zegt het al: Het fietsnetwerk bestaat uit knoop-
punten. Elk kruispunt heeft een nummer en zo kun je 
globaal van kruispunt naar kruispunt fietsen. Het idee 
om elk kruispunt een nummer te geven komt uit België 
en inmiddels is heel Nederland bezaaid met fietsknoop-
punten.

FIETSKNOOPPUNTEN: NAVIGATIE

Deze borden staan langs de fietspaden die zijn aangeslo-
ten bij het netwerk.  Ze staan bij elk kruispunt en wijzen 
naar het volgende fietsknooppunt. 

Op de afbeelding hier links kun je zien dat je bent aan-
gekomen bij knooppunt 31. Wil je naar knooppunt num-
mer 38? Ga dan linksaf. Wil je naar knooppunt 33, ga dan 
rechtsaf. Noteer de nummers die je wilt volgen en volg de 
bordjes,  of maak gebruik van de route-app op je mobiel.

START KNOOPPUNT 38 
(Hoogstraat Hasselt)
38 > 39 > 32 > 17 > 10 > 20 > 
22 > 23 > 21 > 18 > 60 > 31 > 38

START KNOOPPUNT 38 (Hoogstraat Hasselt)
38 > 39 > 32 > 17 > 10 > 11 > 19 > 18 > 60 > 31 > 38

ROUTE:
40 KM

ROUTE:
25,9 KM

Routes van
25,9 & 40 km25,9 & 40 km

EUIFEEST 2021

BUIT INSTALLATIE TECHNIEK

Glinthuisweg 1

8061 PN Hasselt

T 038 477 59 10

E  buit-installatie@planet.nl 

I www.buit-installatie.nl



Elke vereniging maakt dankbaar en vaak ook geheel belange-
loos gebruik van de tijd, inzet, creativiteit en kwaliteiten van 
haar vrijwilligers. "Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om 
een vereniging goed te laten functioneren. En zonder vrijwilli-
gers kan een vereniging niet zelfstandig bestaan. Vrijwilligers 
zijn onmisbaar!" Dat zegt Ad Theil. Ad is een geboren en geto-
gen Hagenees, maar heeft sinds de jaren zeventig zijn hart ver-
pand aan Hasselt. Plezier, enthousiasme en deskundigheid. 
Het hoort bij Ad. De Oranjevereniging Hasselt is de Hasselter 
onmiskenbaar dankbaar.

Ad, inmiddels 82 jaar, van organisator Collecteweek voor het 
Fonds Gehandicaptensport, bestuurslid van Triton Den Haag 
en Nut en Genoegen Hasselt, evenementenorganisator voor 
de Zwartewaterratten en de Zwem4Daagse, bestuurslid Ons 
Zwemuurtje, Rapporteur namens Nationale Raad Zwemdiplo-
ma's, opleider/examinator van KNBRD-diploma's tot aan zijn 
verdiensten als Goedheiligman, of belangeloos medewerker aan 
Hassailt en Korenmolen De Zwaluw en last-but-no-least als vrij-
williger jaarlijks ingeroosterd tijdens de optocht van 't Euifeest. 
"En dat alles in het belang van de vereniging en leden", zegt Ad 
met zijn ogen dicht. Het ontroert hem.
 
Ad Theil, zwoeger, nuchter, weggecijferde ijveraar, maar vooral 
in het bezit een groot aantal vrijwillige werkuren. Uren die hij de 
afgelopen 65 jaar (!) graag maakte. Al in zijn prille jeugd wordt 
duidelijk dat hij een behulpzame jongen is, niet zelfzuchtig. Ad 
staat paraat en klaar om snel aan te haken. Die inzet leverde hem 
schouderklopjes op plus een bakje koffie. Ook zijn lieftallige 
vrouw Elisabeth Aleida Götte is trouw aan de stad. "Wij zijn er 
voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze Hanzestad", zegt 
hij onomwonden. In 1966 trouwden Adriaan Theil en Elisabeth 
(Bep) in Den Haag. Ad was één van de vijf kinderen en Bep groei-
de op in een gezin met zeven kinderen. Ze leerden elkaar kennen 
binnen de zwemvereniging.
 
"Zwemmen is goed voor je conditie en brengt je lichaam in vorm 
en is net zo noodzakelijk als lopen!", zegt Ad. Het stel heeft een 
gemeenschappelijke deler, namelijk water. Water is hun leven, 
water is hun passie. Toen en nu! Het pasgetrouwde stel trok in 
de jaren zestig in een woonboot, die door Rijkswaterstaat (Ad's 
werkgever), nabij de brug in aanbouw over de Oude Rijn te Lei-

den was neergelegd. Vier jaren wonen op het water, waarbij ook 
beide zonen, Richard en Erwin op deze woonboot zijn geboren. 
Het gezin verhuisde vervolgens naar Hasselt. Ook in de Han-
zestad deden ze geen gekke dingen, gingen naar feestjes, had-
den elkaar en maakte kennis met de inwoners van de Hanzestad. 
Ad kan er met bezieling over vertellen. Momenten die bijzonder 
zijn of waardevolle ontmoetingen of een knipoog naar alledaags 
geluk. Ad en Bep hebben hun sporen binnen elke vereniging 
(waarvan zij lid zijn geweest) ruimschoots verdiend. Ad en Bep, 
een welgemeend dankjewel!

ingezonden foto
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PROGRAMMA 
DINSDAG 31 AUGUSTUS

Het creëren van een inclusieve arbeidsomgeving, om mensen weer een kans te geven. 
Wat houdt dat in?

JacGo adviseert bij het opstarten en begeleiden van nieuwe kansen binnen bedrijven. 
Hierin ondersteund JacGo de werkgever om zo tot duurzame inzetbaarheid te komen.

Om deze kans duurzaam te houden kan JacGo zelf de (job)coaching en begeleiding 
uitvoeren. Wanneer noodzakelijk zoekt JacGo de verbinding met andere partijen om te 

zoeken naar een samenwerking.
Dit alles met uiteindelijk het doel dat talenten van de werknemer benut kunnen worden.

JacGo l Hasselt l 06-15073671 l info@jacgo.nl l

AUG
2021

EUIFEEST 2021

DINSDAG

31

16:00 - 21:30  FONTEIN EVENT
  OP DRIE LOCATIES IN DE  
	 	 BINNEN-	EN	BUITENGRACHT	
18:00 - 20:30 VISWEDSTRIJD  V.A. 15 JAAR
  DEDEMSVAART
18:00 - 21:00 TOERTOCHT MOTORCLUB
  MOTORCLUB HASSELT
19:00 - 20:00 DEMO SV-HASSELT 
  GRASVELD HAZELAAR
19:30 - 22:00 COLLECTE VERSIERDE STRATEN
  EILAND
20:30  UITSLAG VERSIERDE STRATEN 
  ONLINE

Ad Theil:
Vrijwilligers zijn 
onmisbaar!



Anders dan anders

Kindermiddag 2021 
Geen stampende internationale voorstellingen 
tijdens een massale kindermiddag bij de feest-
tent in 2021. Maar prachtige intieme vertelvoor-
stellingen van Nationaal verteller Eric Borrias als 
cadeau voor de basisscholen van Hasselt tijdens 
Euifeest 2021. 

TRAKTEREN
Dit jaar trakteert de Oranjevereniging Hasselt op een 
bezoek van een van de populairste verhalenverteller 
van ons land, Eric Borrias.  Zo neemt hij de groepen 
1 tot en met 4/5 mee in de wonderlijke wereld van 
Grimm, met het verhaal van 'De Bremer stadsmuzi-
kanten' waarin de kinderen mogen helpen om er een 
fijne beestenboel van te maken. 
Voor de groepen 5/6 t/m 8 wordt er een geheel ander 
register opengetrokken. 'Brief voor de Koning' is de 
voorstelling die leven blaast in de verhaallijn van het  
bekende boek van Tonke Dragt.

THUISVOORSTELLINGEN? 
Natuurlijk is het dit jaar anders dan eerdere edities 
waar we met de hele familie op pad gingen naar een 
grootse voorstelling. Wij gaan er vanuit dat er op deze 
wijze in veel huishoudens mooie 'thuisvoorstellingen' 
zullen volgen, nagespeeld door uw kinderen, stralend 
in de hoofdrol. De bijzondere schoolvoorstellingen 
worden op 2 en 3  september gespeeld,  dus wellicht  
komen de kinderen boordevol verhalen thuis na hun 
bezoek? De 'thuisvoorstellingen' zien we natuurlijk 
graag in beeld terug op onze facebookpagina. Deelt u 
het met ons?
 

Bijzondere 
schoolvoorstellingen 
op 2 en 3 september

ingezonden foto
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Geschikt 
voor jong en 

oud!

PROGRAMMA 
WOENSDAG 01 SEPTEMBER

16:00 - 21:30  FONTEIN EVENT
  OP DRIE LOCATIES IN DE  
	 	 BINNEN-	EN	BUITENGRACHT
18:30 - 19:30  KINDERDISCO
  PARK*
19:30 - 22:00 COLLECTE VERSIERDE STRATEN
  EILAND 
19:30 - 22:00  EUIFEESTBINGO
  ONLINE

  * Bij slecht weer in De Schakel

WOENSDAG

01

EUIFEEST 2021

SEPT
2021

Bingooooooo!
De Euifeestbingo werd direct vanaf de start een doorslaand 
succes. Dit jaar in een overtreffende trap, door een hilarische 
bingoshow op woensdagavond 1 september 2021, met vier 
rondes en diverse prijzen, beschikbaar gesteld door lokale 
ondernemers. Sander Steffen neemt als ervaren bingomaster, 
online, de rol als gastheer op zich.

VOLLE KAART 
Voor €10,- heb je een hele avond bingo-plezier. Online bingo- 
kaarten kopen kan vooraf via onderstaande QR code. Zorgt u 
voor de stabiele internetverbinding en borrelnoten? Dan zor-
gen wij voor een avondje online vermaak!

meer info

bestellen



tel: 06 30 41 57 61
www.klevringabouwbedrijf.nl

Hasselt
Overijssel

Brengt specialisten bij elkaar.

HASSELTERDIJK 8 | 8061 RG  | HASSELT (OV) | 06-55558827
www.loonbedrijfgrolleman.nl

MOOI graphic studio
MOOI  (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 
Uitspraak:  [m-ooi] 
Betekenis:  prettig of aangenaam om naar te kijken, 
 aanlokkelijk, fraai, welgevormd, aardig en leuk,  
 allerbest en ga nog maar even zo door...

Maar dat is wel waar wij voor staan! 
MOOI bedenkt en ontwerpt voor u de mooiste creaties.  
 
Huisstijlen | logo’s | visitekaartjes | posters | flyers | folders 
brochures, digitale uitingen en nog veel meer MOOIe dingen...

Full service reclame- en ontwerpstudio 

Nieuwstraat 30
8061 GR Hasselt
T. 038 88 88 853
www.m-ooi.nl / bijzonder@m-ooi.nl

Dé plek voor de MOOIste duurzame, 
ecologische kaarten, planners,
papierwaren en stationery!

De MOOI eco producten worden o.a. gedrukt op 
papier van agrarisch restmateriaal. Hier worden 
GEEN bomen voor gekapt.

De webshop www.vanmooi.nl  
is een onderdeel van 
MOOI graphic studio

te Hasselt

FF bakkie d
oen?

038 - 30
 30 340
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ingezonden foto



Tijdens 't Euifeest zorgt Stoeten Geluid dit jaar voor een unie-
ke BBQ DrivEU-In Show-beleving. DJ Tom Zwitser rijgt vanaf 
18.00 uur, tijdens de traditionele straatbarbecue’s op donder-
dag 2 september 2021, al rijdend de muziek uit alle windstre-
ken aan elkaar. De BBQ DrivEU-In Show is deze avond te vinden 
op de auto- en fietsroute, uitgezet door de Hanzestad.
 
Wat je kunt verwachten? Een heerlijk lijstje met muziek uit de ja-
ren 70's, 80's & 90's, Nederlandstalig, Ski-hut tot aan Top 40 hits. 

DJ Tom Zwitser draait en Daniel Stoeten loodst de BBQ DrivEU-In 
Show zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk de versierde straten 
door. En wat doen wij, Hasselters? 'Jullie blijven volledig in je 
eigen BBQ bubbel! Zo zorgen wij in tijden van corona voor 1,5 
meter afstand van anderen, blijven voorzichtig en alert en hou-
den wij ons aan de (basis) gedragsregels van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).'
 
Bereid je eigen vlees voor, snijd mooie, perfect gesneden plakjes 
stokbrood, zet de barbecue, sauzen, groente, fruit en drankjes 
vast klaar. En onthoud één ding: barbecueën draait allang niet 
meer alleen om vlees bakken, braden of grillen, maar om een 
echte bourgondische beleving waar we dit jaar corona-proof 
proosten op nieuwe vriendschappen, mensen ontmoeten en om 
bestaande banden aan te halen. Eet smakelijk, Bon appétit!

BBQ DrivEU-In Show 
met DJ Tom Zwitser 

ingezonden foto
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Lekker muzikaal én 
verantwoord corona-

proof barbecueën!
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Voordelen
▶ 

Bestaande kalkaanslag verdw
ijnt m

et zacht w
ater.

▶ 
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ntkalken van apparatuur hoeft nooit m
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▶ 
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eer nodig.

▶ 
Kleding blijft langer m

ooi.
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O
ok uw

 (nieuw
e) badkam

er blijft 100 %
 kalkvrij !

Besparingen
▶ 

Langere levensduur van apparaten.
▶ 

Lagere energiekosten.
▶ 

A
anm

erkelijk m
inder zeep-/reinigingsm

iddelen nodig.

W
ilt u deskundig, gratis en eerlijk advies over een

w
aterontharder bij u thuis? Bel dan: H

enk Schra 038-4775304
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Zacht w
ater,

een w
eldaad voor huid en apparatuur

Voordelen
▶ Bestaande kalkaanslag verdwijnt met zacht water.
▶ Ontkalken van apparatuur hoeft nooit meer.
▶ Geen agressieve schoonmaakmiddelen meer nodig.
▶ Kleding blijft langer mooi.
▶ Ook uw (nieuwe) badkamer blijft 100 % kalkvrij !

Besparingen
▶ Langere levensduur van apparaten.
▶ Lagere energiekosten.
▶ Aanmerkelijk minder zeep-/reinigingsmiddelen nodig.

www.aczw.nl
Wilt u deskundig, gratis en eerlijk advies over een
waterontharder bij u thuis? Bel dan: Henk Schra 038-4775304

Z W A R T E   W A T E R L A N D

 Geen agressieve schoonmaakmiddelen meer nodig.

 Aanmerkelijk minder zeep-/reinigingsmiddelen nodig.

Met een 

waterontharder

van Aqua comfort 

is kalkaanslag

verleden tijd.

Met een 

wateronthard
er

is kalkaanslag 

verleden tijd!
Z W A R T E W A T E R L A N D

Met een 

wateronthard
er

is kalkaanslag 

verleden tijd!

wateronthard
erMet een 

wateronthard
er

is kalkaanslag 

verleden tijd!
Bel:  038-4775304 of kijk op www.aczw.nl

Z W A R T E W A T E R L A N D

Met een

waterontharder
is kalkaanslag

verleden tijd!

Advies, Onderzoek & Ontwikkeling 
Ontwerp ■ Projectbegeleiding 

UAV-gc ■ Bouwteam ■ RAW ■ BVP
Asfalt ■ Beton ■ Speciale Producten ■ Silent Joint®
Grondwerk ■ Fundering ■ Riolering ■ Straatwerk

EUIFEEST 2021

PROGRAMMA 
DONDERDAG 02 SEPTEMBER

  THEATER SCHOOLVOORSTELLINGEN
  OP DIVERSE SCHOLEN 
16:00 - 17:30 DIKKE BANDEN RACE 
  RUITENSTRAAT > INSCHRIJVEN 15.30 UUR

16:00 - 21:30  FONTEIN EVENT
  OP DRIE LOCATIES IN DE  
	 	 BINNEN-	EN	BUITENGRACHT
18:00 - 22:30 RIJDENDE DJ
  GEHEEL HASSELT 
19:30 - 22:00 COLLECTE VERSIERDE STRATEN
  EILAND 

DONDERDAG

02 SEPT
2021

WORDT JIJ ONS NIEUWECOMBIGASSIE?(M/V)

Ben jij geslaagd?
En wil jij 

Werken en leren in de techniek?

Neem contact op met Dennes of Ingrid

038 - 4600 200

Mailen kan naar: 
ingrid@combigas.nl of dennes@combigas.nl 

H2O

O2

He

Ar

V.L.N.R. DANIEL STOETEN, TOM ZWITSER EN OWEN POULSSEN
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Euifeest wandel-puzzeltocht
Begin de puzzeltocht bij één van de nummers op de kaart. 
Elk nummer correspondeert met een vraag, die een letter 
als antwoord heeft. De antwoorden van de vragen zijn te 
vinden op de bruine ANWB-borden. Schrijf de letters in 
de desbetreffende vakjes en er ontstaat al wandelend door 
ons mooie Hasselt een slagzin. Deze mag je zelf zo origineel 
mogelijk afmaken. De wandeling is in totaal 2.6 km.

INLEVEREN
Lever jouw inzending uiterlijk 4 september in Bij Marko  
(Nieuwstraat 5) of mail* je inzending. Vermeld hierbij 
je naam, leeftijd, e-mailadres (van papa of mama) en je 
06-nummer (van papa of mama).

Veel succes en dank voor je deelname! 

1. Korenmolen De Zwaluw
Hoe werd deze molen vroeger ook 
wel genoemd? 
Schrijf de 8e letter in vakje 9

2. Van Stolkspark
Wat werd er vroeger gedragen als 
bovenkleding voor mannen?
Schrijf de 7e letter in vakje 19

3. Gemeentelijke begraafplaats
Wat is de naam van het voormali-
ge 17de-eeuwse Bolwerk?
Schrijf de 4e letter in vakje 1

4. Pauwenhok
Hoe heette dit deel van het park 
voordat het pauwenhok werd 
gebouwd?
Schrijf de 5e letter in vakje 14

5. Muziekkoepel
Hoe heette de tuinman?
Schrijf de 9e letter in vakje 7

6. Engelse landschapstuin
Wat is de vorm van het gras in 
het midden?
Schrijf de 3e letter in vakje 2

7. Schelpkalkbranderij
Welke grondstof werd gebruikt 
voor metselspecie?
Schrijf de 2e letter in vakje 5

8. Joodse Begraafplaats
Wat is er gebeurd met de Joodse 
begraafplaats in 1825?
Schrijf de 5e letter in vakje 12

9. Raampoortje
Wat voor afdruk stond er op de 
gevonden steen?
Schrijf de 5e letter in vakje 8 en de 
10e letter in vakje 10

10. Van Nahuysbrug
Uit wat voor soort materiaal 
bestond de brug die gebouwd 
mocht worden in 1827?
Schrijf de 1e letter in vakje 4 en de 
4e letter in vakje 20

11. Water- of Vispoort
Wat zit hier ingemetseld in de 
muur?
Schrijf de 4e letter in vakje 18

12. Voormalige Brandweergarage
Wat was dit destijds voor een 
gebouw?
Schrijf de 2e letter in vakje 3 en de 
5e letter in vakje 11

13. Synagoge
Wat stond hier van 1802 tot 
1958?
Schrijf de 1e letter in vakje 6 en de 
8e letter in vakje 13

14. ’t Hooge Huys
Wat is de oorspronkelijke naam 
van dit pand?
Schrijf de 2e letter in vakje 17

15. Heilige Stede / RK kerk
Tijdens welke periode werd de 
middeleeuwse kapel afgebroken?
Schrijf de 3e letter in vakje  16 en 
de 9e letter in vakje 15

LOS DE PUZZELTOCHT OP:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 EN MAAKT DEZE SLAGZIN AF:

NAAM:        LEEFTIJD:

E-MAIL:        06-NUMMER:

wandel/puzzeltocht

Inleveren
voor 4 

september

EUIFEEST 2021

VRIJDAG

03

PROGRAMMA 
VRIJDAG 03 SEPTEMBER

  THEATER SCHOOLVOORSTELLINGEN
  OP DIVERSE SCHOLEN 
15:00 - 18:00  KLEEDJESMARKT
  ONLINE 
16:00 - 21:30  FONTEIN EVENT
  OP DRIE LOCATIES IN DE  
	 	 BINNEN-	EN	BUITENGRACHT
19:30 - 22:00 COLLECTE VERSIERDE STRATEN
  EILAND 

SEPT
2021

* info@oranjevereniging-hasselt.nl
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Nieuwbouw   
Verbouw  

Onderhoud  
Renovatie

Voor keuken, badkamer, dak en sanitair

Een sterke combinatie
Alex Visscher Bouw en Timmerwerken en  

Volkers Installatie en Onderhoud. Ieder specialist 
op zijn eigen vakgebied. Samen een sterke 

combinatie in bouw- en verbouwwerk. 
Neem vrijblijvend contact op.

Bel: 06 301 400 69 of 06 532 777 43
volkersonderhoud@home.nl        info@alexvisscher.nl

KOOP NU UW 
EUIFEESTLOTEN 
BIJ DE BEKENDE 

VERKOOPPUNTEN!

Voor 2,00 euro per lot, maak je al kans op:

Een Weber BBQ t.w.v. € 749,-  
aangeboden door Welkoop
Een dag klusjesmannen
aangeboden door Alex Visscher & Volkers onderhoud
Een jaarabonnement
aangeboden door 24/7 Fitnesscentrum Ron Haans
en nog véél meer mooie prijzen!

Datum trekking: za. 4 september 2021

ingezonden foto

Dikken goo.indd   1 16-04-19   12:20

Vakkundig autoschadeherstel
Ruitreparatie

Vrijblijvende taxatie
Afhandeling van de schade met uw 

verzekeringsmaatschappij 

In de meeste gevallen GEEN of minder eigen risico
www.bosmanspotrepair.nl

Tel: 06-42709958
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PROGRAMMA 
ZATERDAG 04 SEPTEMBER

13:00 - 17:00  KLIMWAND EN KINDERSPELEN
  BOLWERK
16:00 - 21:30  FONTEIN EVENT
  OP DRIE LOCATIES IN DE  
	 	 BINNEN-	EN	BUITENGRACHT
16:15 - 16:30  PRIJSUITREIKING LOTERIJ
  ONLINE
19:30 - 22:00 COLLECTE VERSIERDE STRATEN
  EILAND 

ZATERDAG

04 SEPT
2021

Heuireca: 

'Inzet op groots 
Euifeest in 2022!'
 
Na een coronajaar waarin bijna niets moge-
lijk is, maken we nu kleine stapjes in 2021. 
“Het is fijn dat we nog steeds samen de ver-
antwoordelijkheid pakken, terwijl het weer 
borrelt. We zien dit vooral als opmaat naar 
2022”, weet Heuireca unaniem te vertellen. 

Heuireca kijkt, enigszins met weemoed, terug op 
een paar fantastische jaren. Na de domper van 
afgelopen jaar zijn ze natuurlijk samen op maat 
aan het werken geweest voor 2021. “Iedere keer 
moet je schakelen, zodra de maatregelen weer 
aangepast worden."
 
Heuireca
Met een vergunningaanvraag, moet je het doen 
met de op dat moment geldende coronamaatre-
gelen. “Zodoende hebben we al eerder in goed 
overleg, maar met pijn in het hart moeten beslui-
ten dat een Euifeesttent niet haalbaar is in 2021.” 

Dat Heuireca (Cafe Ad'vundum & 2.0, Kontento.eu 
en Horecacentrum Onder de Luifel, red.) hierin 
samenwerkt met gemeente Zwartewaterland en 
de Oranjevereniging Hasselt is vanzelfsprekend. 
“Zoals iedereen begrijpt is er momenteel een 
stormloop op materialen en vliegen de boekin-
gen van 'onze' artiesten elders om onze oren, 
een aangepast maar iets groter Euifeest is hier-
door niet haalbaar.”

Hasselt klaar 
voor gastvrij en 

veilig ontvangst gasten 

Lokaal feestje, per locatie
Het horecabloed stroomt na-
tuurlijk daar waar het niet gaan 
kan, dus dit jaar gaat Heuireca 
inzetten op een lokaal feestje 
per locatie. 

Zo komt er een heerlijk feest-
programma tijdens de Euifeest-
week op vrijdag 3 en zaterdag 4 
september 2021 in Ad’Vundum 
2.0 en Horecacentrum Onder 
de Luifel. De dan geldende co-
ronamaatregelen worden dan 
uiteraard in acht genomen en 
het programma is tegen die tijd 
terug te vinden op Oranjever-
eniging-hasselt.nl. 

Ook met de Smaakroute 2.1 
sluiten ze met meerdere hore-
calocaties aan. “We gaan er ui-
teraard een feestje van maken! 
Wat dit jaar nog niet lukt, 
door de huidige corona-
maatregelen, wordt vol-
gend jaar dubbelop goed 
gemaakt. We hebben er 
nu al zin in!", vertelt het 
viertal enthousiast.

V.L.N.R. ANDRE KOUDIJS,  
PETRIT STERENBERG, REINOUD 
BINNENDIJK, DUNJA DE BRUIN

Houd website en 
Social Media kanalen 

in de gaten!
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ONZE DANK GAAT UIT NAAR:Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

Slomp & De Graaf financieel adviseurs
Nieuwstraat 8
8061 GR HASSELT
T (038) 477 14 54
E info@slomp-degraaf.nl
I www.slomp-degraaf.nl

Admiraal B.V.
Ariën Prins van Wijngaarden Bad
Aqua Comfort Zwartewaterland 
Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V.
Beugeling Bouwinspect 
Boni Supermarkt Hasselt 
Bosch Car Service Hasselt
Bosmansportrepair 
Bouwbedrijf Wursten 
Buit Installatie Techniek 
By Juulz 
Café Ad’vundum 2.0 
Combigas B.V.
DA ten Kate IJzerwaren & Gereedschap 
De Buurman 
De Regelaardij
De Schakel
Digidot 
Drost	Koffie	
Easy Active Hasselt
Eetcafé De Compagnie 
Entertain-Me Evenementen 
Focus MKB B.V.
Habers Administratie en Advies
Handelsonderneming B. Dikken B.V. 
Hengelsportvereniging ’t Meuntje 
Holland Verzekerd 
Hubo Bouwmarkt De Breker Hasselt 
JacGo 
JW Stoffering
Klevringa Timmerwerken 
Knol Bouw 
Kok Verhuur B.V.
Kompanje Schilderwerken 
Kontento.eu 
Kraanverhuur Dick ten Klooster B.V. 
Lakrimi Doner en Pizza 

La Vera Piza 
Lonk  
Loonbedrijf Grolleman 
Machinefabriek Hasselt B.V. 
MOOI graphic studio 
Motor Toerclub Hasselt 
Mulder en Kroes Bestratingen 
Natuurboerderij Hoogeboom  
Onder de Luifel 
Potuyt Verbouw en Renovatie 
Prins Transport Hasselt B.V. 
Rietman Hasselt 
Ron Haans 24/7 Fitnesscentrum
Rudolf Warda Beheer B.V.
Schagen Infra B.V. 
Schoonheidssalon Esthé
Slomp en De Graaf Financieel Adviseurs 
SMG Groep 
Snijder Filtertechniek B.V.
Stegeman Gevelreiniging B.V.
Stoeten Geluid 
’t Suikerhoekje 
Supreme Reclame 
SV Hasselt 
Talamini Hasselt 
Tekenhuis 
The Beauty Bar
The Webhouse
Veldman Hasselt Beton B.V. 
Walstra Oud IJzer
Welkoop Hasselt 
Wim ten Klooster Groen / Grond / Infra 
Zwartewaterland Assurantien B.V.

JA, IK WIL LID WORDEN VAN DE ORANJEVERENIGING

Hierbij verleen ik tot wederopzegging de Oranjevereniging Hasselt om één 
keer per jaar de contributie (€ 8,-) af te schrijven van mijn bank-/girorekening.

Naam / voorletter(s)
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Bank- / gironummer
(s.v.p. heel IBAN-nr. invullen)

Machtigingskenmerk (wordt door de administratie toegevoegd) 

Ondergetekende verklaart zich met hiernaast staande akkoord.

Plaats en datum
Handtekening

Ledenadministratie Oranjevereniging, postbus 2, 8060 AA Hasselt

SAMEN VOOR EEN 
ONVERGETELIJK EUIFEEST

Wat in 1928 begon met een drie dagen tellend Oranjefeest rond de 
verjaardag van onze toenmalige koningin Wilhelmina, liep in 1959 uit 
op ’t Euifeest. Een feest dat in de loop der jaren uitgroeide tot wat het nu 
is: een ruime week boordevol activiteiten voor jong en oud.

Vrijwilligers & sponsoren
Als altijd kunnen wij rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. Net zo dankbaar 
zijn wij voor alle sponsoren, adverteerders en lokale ondernemers die ieder 
op een eigen manier positief bijdragen aan hét feest van het jaar. 

Verenigingen & inwoners
Onze dank gaat ook uit naar de lokale stichtingen en verenigingen die met 
zorg een deel van het programma vullen. Zo ook naar alle inwoners die  
‘t Euifeest als straatversierders, deelnemers en/of bezoekers voor ons 
allemaal meer dan de moeite waard maken.   



E�ste zat�dag, vaste prik
DE STEM VAN 
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24/7 GEOPEND, SPORTEN WAAR EN WANNEER HET JOU UITKOMT. 

 * Cardioafdeling      * Krachtafdeling      * Circuitzone      * Fitnesszone      * Virtuele Leszaal      * Live lessen      * Sauna 

Industrieweg 42, 8106 RB Hasselt 

NIEUW in HASSELT 

Al heel wat jaren is Henk-Jan Overmars 'de stem' van Hasselt. We 
zien en horen hem op veel plaatsen en in meerdere hoedanig-
heden, maar de verslaggeversrol van de Euibattle is toch wel zijn 
favoriet. Niet alleen omdat hij deze vrije rol zo glansrijk vervult, maar 
"vooral omdat je zo lekker ongezouten commentaar mag geven op 
de fanatieke deelnemers", laat Henk-Jan desgevraagd weten.
 
Klaar voor de start
Vanaf het moment dat zijn stem door de luidsprekers schalt op het 
evenemententerrein rondom de feesttent, dan weet je dat de jaar-
lijkse strijd is losgebarsten. Henk-Jan loopt met een drankje in de 
ene hand en de microfoon in de andere hand het sportieve veld over. 
Een schare toeschouwers achter hem aan, om de verslaglegging van 
de spelen live te kunnen volgen.

Eerste editie
Vanaf de eerste kleinschalige editie in 2013 in het park, is de Has-
selter erbij. De combinatie van opblaasbare hindernissen, waterba-
nen en oud-Hollandse strijdelementen wisselen elkaar af. De deel-
nemende teams strijden fanatiek en met veel plezier tegen elkaar. 
Na afloop van die eerste editie wist je al dat dit er een traditie was 
geboren. Iedereen sloot op 24 augustus 2013 de Euibattle af met 
een brede lach en de belofte 'Tot volgend jaar!' en zo geschiedde...
 
De laatste nieuwtjes
Op de eerste Euifeest-zaterdag is Henk-Jan er op tijd bij, loopt hij zijn 
rondje en gaat sfeerproeven bij de diverse groepen. Hij laat direct 
merken zijn huiswerk te hebben gedaan. De laatste nieuwtjes over 
de deelnemers, de steken onder water, de aanmoedigingen en de 
schaterlach klinken. Het is Henk-Jan er alles aan gelegen om een 
fantastische strijd neer te zetten en de deelnemers nog een stapje 
harder te laten lopen in benarde situaties. Natuurlijk gaat er wel eens 
iets mis, wat een blessure tot gevolg kan hebben. "Het mooie is dat 
het voortkomt uit elkaar meeslepen, samen willen winnen en dat is 
mooi!", zegt de presentator. Smakelijk zit Henk-Jan te grinniken als 
hij vertelt: "De man met dé hamer, is mijn favoriet, zeker als deelne-
mers dolgedraaid het publiek invliegen. Of wat te denken van die 
fanatieke dames, waarbij er dan eentje bovenop een hindernis blijft 
hangen." Er klinkt een schaterlach. "Natuurlijk geef ik er dan met lief-
de een slinger aan en gieren we 't uit van het lachen!"
 
Vraag of feit?
De vraag is eigenlijk niet of Henk-Jan er de volgende editie weer bij 
is. “Dat we dit jaar nog niet kunnen is jammer, maar een feit. Ik heb 
in ieder geval de eerste zaterdag van 't Euifeest 2022 gereserveerd 
en heb er nu al zin in! Jullie ook?"



Randweg 10, 8061 RW Hasselt  |  Postbus 70, 8060 AB Hasselt
038 - 477 88 77  |  info@schuttersmagazijn.nl  |  www.schuttersmagazijn.nl

HOOOOOOI
Terwijl jij op het Euifeest staat

maken wij je drukwerk!

HOOOOOOIHOOOOOOI
Terwijl jij op het Euifeest staat

HOOOOOOI
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