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Op zondag 14 januari hebben
meer dan 1.500 Hasselaren on-
der een stralende hemel elkaar
nieuwjaar gewenst op de Has-
seltse Grote Markt. Schepen
voor evenementen Gerald Cor-
thouts en de leden van het Ko-
ninklijk Feestcomité waren bij-
zonder verheugd met de talrijke
opkomst. De cava en de borrels
vloeiden rijkelijk en de kids
schoven aan voor fruitsap. In
hun speeches verwezen burge-
meester Nadja Vananroye en
schepen Corthouts naar de be-
langeloze inspanningen van le-
den van het Feestcomité om tal-
rijke evenementen in Hasselt in
goede banen te leiden.Q (RaPo)

HASSELT Hasselaren klinken op het nieuwe jaar
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De Stevoortse Wijksportraad or-
ganiseerde voor de zevende keer
een nieuwjaarsloop op zondag-
voormiddag 7 januari. Leuk voor
de organisatoren is dat het aantal
deelnemers ieder jaar stijgt. Een
45-tal sportieve, dappere Ste-
voortenaren kwamen opdagen
voor een groepsloop van 5 of 10
km; 11 dames werkten aan hun
conditie in een powerwalk van 6
km en 8 moedigen maalden on-
der leiding van Paul Vanlange-
naeker een mountainbiketocht
van 35 km af. Na afloop konden
ze zich in de kantine van de ten-
nisclub terug opwarmen en klin-
ken op het nieuwe jaar bij een
hapje en een drankje. Q (RaPo)

STEVOORT

Nieuwjaarsloop
blijft groeien
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Unizo, vzw Steborg en de Paro-
chie Stevoort organiseerden sa-
men op 14 januari de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie in zaal Ste-
borg. De organisatoren waren
weer in hun nopjes met het aan-
tal inschrijvingen. Ze mochten
dit jaar, net zoals vorig jaar, aan
270 Stevoortenaren hun beste
wensen overmaken. Frank San-

termans nam als voorzitter van
vzw Steborg het woord en Ger-
ben Hermans sprak namens het
parochieteam. Michel Boiten
wenste iedereen namens Uni-
zo-Stevoort een gezond en ge-
lukkig 2018. Ten slotte maakte
Burgemeester Nadja Vananro-
ye de nieuwjaarswensen van
de Stad Hasselt over. Q (RaPo)

STEVOORT

Nieuwjaarsreceptie
in zaal Steborg
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Tijdens het eindejaarsshoppen kon je in Hasselt mooie prijzen win-
nen. Schepen Tom Vandeput: “Online eindejaarsshoppen wint aan
populariteit. Wie met zijn Joyn-kaart tussen 9 december en 7 janu-
ari een aankoop deed bij één van de aangesloten handelaars, kreeg
een tombolalotje. Op 16, 23 en 30 december hebben we telkens een
tussentijdse winnaar uitgeloot. Zij kregen een Hasseltbon ter waar-
de van 250 euro. Op 8 januari kozen we één grote winnaar. Het werd
Vital Hermans die een shoppingbudget van maar liefst 1.000 euro
kreeg.” Q (RaPo)

HASSELT

Vital wint extra winkelbudget
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Zaterdag 13 januari verzamelden een 80-tal ondernemers uit
Kermt en Kuringen voor de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting. Dit
jaar waren ze te gast bij All Wellness. Voorzitter Stefan Hen-
drickx verwelkomde de aanwezigen en wenste iedereen een suc-
cesvol 2018. Schepen Tom Vandeput tekende present en bena-
drukte de goede samenwerking met het lokale bestuur en zette
enkele realisaties van de afgelopen jaren in de kijker. Klassesla-
ger Kristof en Sofie zorgden voor de lekkere hapjes, brouwerij
Jessenhofke en wijnhandel 750ml voor de dranken. Q (RaPo)

Nieuwjaarsontmoeting
van Unizo Kermt-Kuringen 
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In de Virga Jessebasiliek werd de opbrengst van het sociaal pro-
ject van de Virga Jessefeesten 2017 overhandigd aan twee vrij-
willigersorganisaties Domo vzw (opvoedings-ondersteuning aan
huis) en vzw Lucia (financiële steun en begeleiding voor primaire
noden van baby’s). Luc Smeets, Voorzitter van het Virga Jesse-
comité: “Als organiserend Comité van de Virga Jessefeesten zijn
we blij met de respons op onze oproep om het sociaal project
‘Kinderen van de hoop’ te steunen. We kunnen zo beide organisa-
ties Domo vzw en Lucia vzw helpen met een bedrag van elk 5000
euro.” Q (RaPo)

10.000 euro voor
Kinderen van de hoop
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Op donderdagmiddag 11 januari heeft het schepencollege van
Hasselt samen met de lokale afdeling van Amnesty International
de brieven gepost die zijn geschreven in het kader van de jaarlijk-
se Schrijfmarathon van Amnesty. In het totaal ging het om 1.778
exemplaren. Daarvan waren er 251 afkomstig van het stadsperso-
neel en het schepencollege. Amnesty International organiseerde
in december deze Schrijfmarathon voor individuen en groepen in
nood. Het Hasseltse stadspersoneel en het schepencollege droe-
gen ook hun steentje bij. Q (RaPo)

Schepencollege post brieven
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