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 Hasselt is het decor van vroeger, 

waarbij de scheepsvaart centraal staat.
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Voorwoord burgemeester
In 2012 maakte ik Hassailt voor het eerst mee. Het was een ge-
weldig evenement. Wat mij opviel was dat het evenement door de 
gehele samenleving werd gedragen. Heel veel inwoners waren op 
het gebeuren betrokken. 

Toen ik in 2014 het verzoek van 
Kees van der Klocht kreeg om 
mee te gaan naar Den Helder om 
aldaar te bepleiten dat de Lan-
delijke Vereniging tot Behoud 
van het Historisch Bedrijfsvaar-
tuig (LVBHB) in 2017 opnieuw 
naar Hasselt zou komen, was 
ik daar direct voor in de markt. 
Er had zich namelijk een con-
current aangediend. Rotterdam 
wilde het evenement in 2017 ook 
graag hebben. Gelukkig koos de 
meerderheid van de leden van de 
LVBHB voor Hasselt. Ik denk 
dat de wijze waarop Hasselt ge-
durende de voorgaande edities 
van Hassailt gastvrijheid bood 
tot deze keuze heeft bijgedragen.

Daardoor kunnen we de traditie 
van het vijf jaarlijkse evenement 
voortzetten. Ik zie er naar uit. De 
prachtige oude Hanzestad Has-
selt vormt dagenlang het decor 
voor dit geweldige evenement. 
We verwachten ruim 200 histori-
sche schepen, die we met elkaar 
mogen bewonderen. Daarnaast 
zijn er allerlei activiteiten in de 
stad. Hierdoor zullen we heel 
veel gasten mogen begroeten. Ik 
hoop dat het gezellig druk wordt 
in Hasselt.

Sinds 2012 is er veel geïnves-
teerd in het opknappen van de 
stad. De werkzaamheden aan 
de kaai moesten absoluut voor 
Hassailt worden afgerond en dat 
is gelukt. We kunnen de gasten 
goed ontvangen voor zover dat 

van de inrichting van de stad af-
hangt. 
Het allerbelangrijkste bij de 
ontvangst is de houding van de 
Hasselters ten opzichte van de 
gasten. In 2012 ben ik vaak aan-
gesproken door bezoekers die 
onder de indruk waren van de 
gastvrijheid in Hasselt. “Zoals 
men in Hasselt werd ontvangen, 
werd men nergens ontvangen” 
klonk het veelvuldig. Zoveel 
gastvrijheid kwam men nooit 
tegen. Een groot compliment. Ik 
ben er zeker van dat Hasselt zich 
ook nu weer als gastvrije Hanze-
stad zal manifesteren.

Ik wens u allen prachtige dagen 
toe in een bruisend Hasselt tij-
dens “Hassailt 2017”.

Eddy Bilder

Burgemeester van Zwartewater-
land

Voorzitter Kees van der Klocht

LVBHB kiest opnieuw voor Hassailt

Dat de LVBHB opnieuw voor 
Hassailt heeft gekozen is mede te 
danken aan de inwoners van Has-
selt, die het evenement een warm 
hart toe dragen. De schippers zijn 
welkom, worden uitgenodigd bij 
de mensen thuis en zodra er iets 
nodig is staan ze voor hun klaar. 
Deze saamhorigheid en het liefde-
volle welkom maken Hassailt tot 
dit mooie evenement. 
 
De terug keer van de LVBHB naar 
Hasselt, voor hun jaarlijkse reünie 
is ook te danken aan burgemeester 
Eddy Bilder, die samen met ons in 
juli 2014 afreisde naar Den Hel-
der om ons te promoten tijdens de 
ledenvergadering van de LVBHB. 
De presentatie die door onze bur-
gemeester werd gedaan leverde 

sponsoren, donateurs, vrijwilli-
gers en een goede samenwerking 
met gemeente en hulpinstanties. 
Dank daarvoor. Namens het be-
stuur willen wij ook alle omwo-
nenden bedanken voor hun begrip 
en de tijdelijke ‘overname’ van de 
binnenstad op de dagen van Has-
sailt.

Hassailt begint dit jaar op donder-
dag 27 juli met een Sail-In. Rond 
de klok van 11:00 uur komt een 
armada van schepen vanuit Zwart-
sluis en Zwolle aan in Hasselt. Bij 
de ingang van de grachten vindt 
om 12:00 uur de offi  ciële opening 
van Hassailt plaats. Burgemeester 
Eddy Bilder zal samen met Ed-
die van Hijum, gedeputeerde van 
de provincie Overijssel, het start-

Eens in de vijf jaar staat Hasselt in het teken van scheepvaart. Stich-
ting Hassailt probeert er elke editie weer wat speciaals van te maken 
en we zijn er van overtuigd dat dit ook deze editie weer lukt. Hasselt 
is opnieuw het decor van vroeger, waarbij de scheepsvaart centraal 
staat. Daarom nodigen we iedereen uit om van 27 t/m 30 juli te ko-
men genieten van alle mooie schepen uit de vloot van de Lande-
lijke Vereniging voor Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig 
(LVBHB) in onze mooie Hanzestad Hasselt.
 

en Jelle Hoksbergen op piano. Het 
concert speelt zich af op de buiten-
gracht nabij de Wilhelminalaan, 
met als decor de Kalkovens en de 
zalmschouwers uit de Biesbosch. 
Deze zalmschouwers waren ook 
in 2012 aanwezig en genoten toen 
zo van het warme welkom, dat ze 
dit jaar graag terugkomen.
 
De volgende drie dagen is er van 
alles te bleven in en rondom de 
binnenstad. Zo is de baggermo-
len Friso, die nog in bedrijf is, te 
bezichtigen, kan je een prachtige 
rondvaart maken met de stoom-
sleper Maarten, zijn er meerdere 
exposities te zien en kom je straat-
theater en muzikale optredens te-
gen. Voor elk wat wils. Voor de 
zaterdag staat sfeer en gezellig-
heid centraal. De binnenstad biedt 
ruimte aan bijna 200 marktkra-
men tijdens de Hassailtmarkt.
 
Wij als organisatie hopen dat ook 
deze editie garant mag staan voor 
een mooi, sfeervol en bovenal 
gezellig evenement. Wij wensen 
u alvast heel veel plezier tijdens 
Hassailt 2017.
 
Stichting Hassailt 

Kees van der Klocht

genoeg stemmen op om de ver-
eniging naar onze mooie Hanze-
stand Hasselt te krijgen. Hiermee 
versloegen we de grote concurrent 
Rotterdam!

Na het binnenhalen van het eve-
nement, begonnen de voorberei-
dingen al in 2015. In dat jaar werd 
namelijk het Hassailt bestuur ver-
nieuwd en bood een club vrijwil-
ligers zich aan om te helpen. Met 
elkaar hebben we ons ingezet om 
een mooi programma neer te zet-
ten. Dit was niet geluk zonder 

schot geven voor het openen van 
de brug. Maar liefst 140 schepen 
varen de grachten binnen. De 70 
andere schepen liggen tijdens het 
evenement aan de nieuw vormge-
geven kade of in Haven de Beer.
 
De organisatie is ook trots op het 
mooie programma, waarvan een 
overzicht op de middenpagina van 
deze krant is opgenomen. Zo is er 
op de eerste avond een prachtig 
concert door Hasselts Fanfare met 
gastoptreden van onze plaatselijke 
toppers Sterre Koopman op harp 
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Graag willen wij iedereen 
bedanken die belangenloos 
heeft meegeholpen bij het tot 
stand komen van deze speciale 
Hassailt Courant.
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Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt Hassailt 2017, en draagt zo bij aan het historisch besef van cultureel erfgoed, 

in relatie met de geschiedenis van de binnenvaart. Wilt u ook iets teweegbrengen met uw gift op nalatenschap? Wij betrekken 

u graag bij de kunst van het geven. Lees verder op cultuurfonds.nl/geven.

Ook geven of nalaten aan cultuur, natuur of wetenschap?

Hassailt 2017

mede dankzij uw bijdrage

verbindt

Wij zijn trots op onze sponsoren!
De organisatie van Hassailt 2017 bedankt haar sponsoren die met een financiële bijdrage en/of in natura het evenement mede mogelijk hebben gemaakt.

HOOFDSPONSOREN

STERSPONSOREN

SUBSPONSOREN

DONATEURS EN SUPPORTERS

3

Adv A5.indd   1 04-04-2013   16:56:04



HASSAILT 2017

Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB)
Meer dan maar liefst tweehonderd schitterende schepen geven dit 
jaar acte de présence op het vijfjaarlijks terugkerende evenement 
Hassailt. De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische 
Bedrijfsvaartuig (LVBHB) is mede organisator van het evenement. 
Aan boord van zijn authentieke zeetjalk spraken we met voorzitter 
Rolf van der Mark. 

De vereniging LVBHB is gericht 
op het behouden van historische 
bedrijfsvaartuigen. Onder die noe-
mer vallen vaartuigen waarmee 
meer dan vijftig jaar geleden be-
roepsmatig gevaren werd. “Schip-
pers en bemanning verdienden 
hun brood met onder anderen tjal-
ken, luxe motors en klippers. In 
de jaren zestig van de vorige eeuw 
dreigden die schepen te verdwij-
nen door de schaalvergroting in de 
binnenvaart. Rond 1970 kwam er 
nog net op tijd een beweging op 
gang om die schepen te behouden 
voor het nageslacht. In 1974 is de 
LVBHB opgericht.”

Inmiddels bestaat de vereniging al 
ruim veertig jaar en nog steeds is 
er een grote groep die het Varend 
Erfgoed beschermd. Maar liefst 
1700 leden restaureren, beheren, 
bewonen en beleven ongeveer 
1400 schepen. “Dit is de grootste 
collectie Varend Erfgoed ter we-
reld! Vrijwel alle schepen zijn in 
handen van particulieren die hun 
schip vaak letterlijk van de sloop 
hebben gered. De schepen wor-
den, zonder subsidie, met veel 
liefde en kennis in de vaart gehou-
den.” 

De vereniging probeert de histori-
sche schepen te behouden als ge-
tuigen van onze rijke geschiedenis 
en innige band met het water.”Het 
gaat hierbij echter niet om het 
conserveren van dode museum-
stukken, maar om het in stand 
houden van levende en varende 
monumenten. ‘Rust roest’ is een 
bekende uitdrukking en zeker van 
toepassing op schepen. Vandaar 
dat we zeggen ‘behoud door ge-
bruik’. Het in stand houden van 
een historisch schip kan eigenlijk 
alleen wanneer het een economi-
sche functie krijgt. De meeste gro-
te gerestaureerde schepen zijn in 
gebruik als werkplaats of woning, 
tjalken en klippers vind je terug 
in de traditionele chartervaart en 
kleine schepen worden gebruikt 
voor recreatie.”

Het restaureren van schepen met 
een nieuwe gebruiksfunctie is 
volgens Van der Mark best een 
uitdaging en vergt ook de inzet 
van oude scheepsambachten. 
“Een aantal leden en enthousi-

astelingen heeft zich deze oude 
ambachten en het werken met de 
traditionele materialen in de loop 
der jaren eigen gemaakt. De ver-
eniging speelt als het ware een 
faciliterende rol. We besteden 
extra aandacht aan de ambachten 
met het project Traditionele Am-
bachten Varend Erfgoed (TAVE). 
Hiermee demonstreren en leggen 
we in beeld en schrift  traditionele 
technieken en ambachten vast die 
verbonden zijn met onze histori-
sche schepen.”

De LVBHB heeft geen bureau 
of kantoor met medewerkers en 
draait volledig op leden die zich 
inzetten als vrijwilliger. “We heb-
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onze vereniging bloeit dankzij al 
onze enthousiaste werkgroeple-
den en vrijwilligers.” 

De vereniging doet veel voor haar 
leden. Zo behartigen ze onder an-
dere de belangen van de bezitters 
van Varend Erfgoed bij overheden 
en willen ze ervoor zorgen dat 
overheden rekening met houden 
met de historische schepen als het 
gaat om wet- en regelgeving. Deze 
wordt vaak alleen gemaakt voor 
de historische schepen. “Heel ac-
tueel is ons project om eigenaren 
van traditionele schepen te advi-
seren en waar mogelijk te onder-

tot verblijf met bar, bibliotheek 
en vergaderruimte. Het schip is 
vaarklaar en representeert de ver-
eniging bij diverse kleine en grote 
manifestaties, maar het is ook te 
huur voor anderen. Als voorzit-
ter kan ik niet genoeg zeggen dat 

steunen bij het verkrijgen van het 
‘Certifi caat van Onderzoek’ dat 
eind 2018 verplicht wordt voor 
veel van onze schepen. Zonder 
dat certifi caat, met name gericht 
op veiligheidsvoorzieningen op 
schepen, mag er niet meer geva-
ren worden. Voor ons van levens-
belang dus!”

Tijdens Hassailt komt de ver-
eniging met en fl ink deel van de 
club. “Wij vinden dat we vooral 
onze schepen moet laten zien. 
De schoonheid, het historisch ka-
rakter, liggend of al varend. On-
bekend maakt onbemind en dat 
geldt zeker voor het Varend Erf-
goed. Daarom laten we ons graag 
zien en hebben ook nauwe ban-
den met overheden. In 2015 had-
den we minister Bussemaker aan 
boord van de Terra Nova. Toeval 
of niet, in datzelfde jaar hebben 
we een doorbraak gehad in wet- 
en regelgeving en werden er twee 
belangrijke moties aangenomen 
ten gunste van het Varend Erf-
goed. Daarom pakken we in Has-
selt ook fl ink uit met een prachtige 
Sail-In, onder aanvoering van de 
Terra Nova. Ik zou zeggen: komt 
dat zien!” 

www.lvbhb.nl

ben een werkgroepen structuur. Al 
met al hebben we meer dan hon-
derd vrijwilligers die zich bezig 
houden met bijvoorbeeld het in 
stand houden en verder vergaren 
van scheepskennis, maar bijvoor-
beeld ook met wet- en regelgeving 
en havens en ligplaatsen. Daar-
naast besteden we veel aandacht 
aan in- en externe communicatie 
door middel van ons kwartaal-
blad ‘De Bokkepoot’, de website 
www.lvbhb.nl en door inzet van 
Facebook en Twitter.”

Al die vrijwilligers tezamen zor-
gen voor een enorm sterke ‘rugge-
graat’. van de vereniging. “Hier-
door kunnen we ook zo veel voor 
onze leden terug doen en aan de 
weg timmeren. Zo exploiteren en 
onderhouden we met onze vrij-
willigers het verenigingsschip de 
Terra Nova. Dit prachtige voor-
malige vrachtschip is omgetoverd 
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ONTDEK ONS 
RECEPT VOOR 
GEZELLIGHEID

Nu ook tijdens de lunch geopend!
Lunch van 11.30 tot 14.30 uur

3-GANGEN
KEUZEMENU

Diner vanaf 16.30 uur
Keuken gesloten om 21.30 uur

29,95

Reserveren? 
BEL 038 477 33 00

Café 
Ad'vundum

HET KLEINSTE 
CAFÉ IN HASSELT 
WAAR VEEL 
GEBEURT!

Markt 6
8061 GG Hasselt   T 038 477 0892

Eetcafe de Compagnie
de Sparerib Koning van Zwartewaterland

Bezorgen in Hasselt 1 euro, boven de 25 euro gratis
Zwartsluis en Genemuiden 3 euro
Stadshagen in overleg

Prinsengracht 29, 8061 HH Hasselt
Telefoon 038 477 1910

Vrij parkeren

Ruim 100 soorten 
speciale bieren.
Wat te vieren 

vraag gerust naar 
de mogelijkheden.

Catering thuis of
op het bedrijf.

Openingstijden
Dinsdag  15.00-01.00 uur 

Woensdag  12:00-01:00 uur

Donderdag  15.00-01.00 uur

Vrijdag  15:00-02:00 uur

Zaterdag  15:00-02:00 uur

Zondag  15:00-24:00 uur

Website:
www.eetcafedecompagnie.nl

Altijd al willen werken 
in de Horeca? 

Neem dan contact met ons op voor meer 
informatie. Wij zijn namelijk op zoek 

naar iemand voor in de keuken
en achter de bar. 
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BESTEL TIJDENS ‘T EUIFEEST, 20 T/M 28 AUG. 2016 

VIA ONZE EIGEN WEBSITE OF DOWNLOAD 
DE LAKRIMI’S APP

EN ONTVANG KORTING!
ACTIECODE: lakrimi 2016
25% KORTING i.p.v. 10%

Wilt u liever niet online bestellen? Neem dan deze bon mee naar 
Lakrimi’s en ontvang tijdens de Euifeestweek alsnog 25% korting!

 

www.lakr
imi-hasse

lt.nl

BESTEL TIJDENS HASSAILT

HASSAILT

HASSAILT alsnog 20% korting!
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d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

w w w . f i r e z o n e . n l

altijd

Tel : 038-4771326 Fax : 038-4774452

www.onder-de-luifel.nl

Zaterdag 29 juli:

Kaai / Rivierboulevard Hasselt

16:00 uur LIVE 

Herman van Dooren
 

20:00 uur LIVE 
 

 

22:00 uur LIVE

  Franzen plays fogerty
De beste hits uit de jaren 60 en 70 met en door de beste 

coverband van Creedence Clearwater Revival.

HASSAILT 2017
Ook dan vind u het meest complete horecabedrijf aan de Ridderstraat 5–7

Café / Eetcafé 
Met uitgebreide menukaart en een gezellige ambiance 

in één van de oudste panden van Hasselt.
Met terras aan het water 

Uniek uitzicht op de rivierboulevard en het Zwarte Water.
Dancing / partycafé 

De uitgaansplek voor een feestje.
Cafetaria 

“Big Snack” met alleen A – en vers producten.
Catering 

Zwartewater Catering zal o.a. het captains diner organiseren.
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AANBIEDINGEN BAKKERIJ ‘T STOEPJE 
ZATERDAG 29 juli in hasselt

elke zatermorgen in het centrum van hasselt

ambachtelijk luze brood:       Waldmik zonnepit            3 voor 5,00
                                                                                           1,75 per stuk
                                                            

BROOD van de week:    tijger bruin           3 VOOR 3,00  1,25 per stuk 

uit eigen oven:      roomboter super appelfLappen           4 voor 5,00
                                                                                           +4 gratis op=op
                                    

aanbieding:            roomboter super rozijnenbollen      10 voor 4,00
                                    
   

Buiten de Enkpoort 15 - 8061 HR  Hasselt (Ov.) 
Telefoon 038-4771258 - www.multimatedebreker.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 19.30 uur, zaterdag van 08.30 tot 16.30 uur

Nu ook uw adres voor 

kleine huishoudelijke apparaten

MULTIMATE DE BREKER

zoals: magnetrons, 
koffiezetapparaten, 

friteuses, 
tandenborstels, 

waterkokers, 
stofzuigers enz.

nieuw in onze winkel:
Wasmachines, drogers, 

koelkasten, vriezers enz.

Tevens hebben wij OOK inbouwkeukenapparatuur,
zoals inbouwvaatwassers, inbouwovens, 
afzuigkappen, kookplaten enz.

Nu ook uw adres voor 

kleine huishoudelijke apparaten

zoals: magnetrons, 
koffiezetapparaten, 

friteuses, 
tandenborstels, 

waterkokers, 
stofzuigers enz.

Nieuw in onze winkel:
Wasmachines, drogers, 

koelkasten, vriezers enz.

Uiteraard kunnen wij 

al deze apparatuur 

ook voor u monteren!
Uiteraard kunnen wij 

al deze apparatuur 

ook voor u monteren!
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Samen
maken we
morgen.

www.schagengroep.nl
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Openingsconcert Fanfare

De muzikale historie van de Hasseltse Scheepsvaart

stad Hasselt en haar scheepvaart 
tot uitdrukking komt. Componist  
en musicus Carl Wittrock is hierin 
op voortreff elijke wijze geslaagd. 
Ook dit jaar brengt Fanfare het 
stuk ten gehore. 

In het eerste deel met trompetsolo 
en scheepsbel en aansluitend een 
fraai koraal, probeert de compo-
nist het beeld van vroeger op te 
roepen. Het beeld van scheepslui 
die vaak lang van huis waren en 
van de vrouwen wachtend aan de 
kade. Het tweede deel is een vlot 
gemakkelijk in het gehoor lig-
gend melodietje. Een soort volks-

liedje, waarbij je kunt denken aan 
de bedrijvigheid aan boord zo 
rond het jaar 1700. In het derde 
romantische stukje wordt Has-
selt by night, de sfeer ‘s avonds 
aan de kade, uitgedrukt. De rust, 
de lichtjes, kortom een feeëriek 
beeld. Deel vier van het muziek-
werk beeld de machines en bedrij-
vigheid van een scheepswerf uit. 
Hierin zitten vele ritmes en komt 
de slagwerkgroep aan bod. Ten-
slotte volgt er een zeer triomfan-
telijk deel.
 
Hasselts Fanfare beschikt hiermee 
over een prachtig en unieke com-
positie en de muzikanten zullen 
dan ook vol enthousiasme u doen 
verrassen met een spectaculair 
optreden in de gezellige oude bin-
nenstad van Hasselt op donder-
dagavond 27 juli om 21:00 aan de 
Wilhelminalaan. 

Hassailt 2017 live te volgen 
via radio en internet
 
Wil je dit jaar niks missen van ons mooie evenement? De Zwarte-
waterkrant pakt dit jaar, in samenwerking met Stichting Hassailt, 
groots uit tijdens de vijfde editie van Hassailt. Gedurende het vier-
daagse evenement volgen er dagelijks updates via radio en internet. 
Ook komt elke dag een uitgebreid sfeerverslag online en brengt onze 
Hassailt presentator Henk-Jan Overmars je dagelijks op de hoogte 
van alle hoogtepunten. De items van Henk-Jan zijn gedurende het 
evenement online via zwartewaterkrant.nl, Hassailt.nl en sociale 
media te volgen. 
 
Daarnaast is de lokale omroep 
ZwartewaterFM op zaterdag 29 
juli 2017, om 10.00 uur op locatie 
aanwezig met het ‘Hassailt Actu-
eel Radio Café’. 
Het programma wordt deze dag 
live uitgezonden vanuit Eetcafé 
De Compagnie ,Prinsengracht 
29, in Hasselt. Ook deze presen-
tatie ligt in handen van Henk-Jan 
Overmars. 

De nieuwsgierige verslaggever 
Klaas-Jan Barneveld gaat gedu-
rende deze dag op zoek naar de 
meest bijzondere verhalen van 
bezoekers, varende deelnemers en 
organisatoren. 

ZwartewaterFM is te beluisteren 
via de ether 107.3 FM, via de ka-
bel 104.1 FM en via de livestream 
op www.zwartewaterfm.nl.
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Op de eerste dag van Hassailt wordt, net als in 2012, een concert ge-
geven door Hasselts Fanfare. Op pontons, ter hoogte van de Wilhel-
minalaan, neemt het orkest van de muziekvereniging rond de klok 
van 21.00 uur plaats om het publiek te trakteren op een avondvul-
lend en spetterend concert. Het thema is dit keer, hoe kan het ook 
anders, ‘Water’.

Fraai uitgelicht en met verrassen-
de medewerking van enkele Has-
selter gastspelers wordt er onder 
meer muziek  ten gehore gebracht 
uit de fi lms ‘Crimson Tide’, ‘On-
edin Line’, ‘Pearl Harbour’ en het 
bekende thema uit ‘Pirates of the 
Carribean’. Daarnaast spelen ze 
popnummers met een link naar 
water zoals ‘Smoke on the Water’ 
van Deep Purple en ‘De Zee’ van 
Trijntje Oosterhuis.

Speciaal voor Hassailt 2012 liet 
Hasselts Fanfare een muziekstuk 
componeren, waarmee op muzi-
kale wijze de historie van Hanze-

Vriend worden van Hassailt 
Vier dagen lang is Hasselt extra mooi met de vele schepen langs 
de kades. Voor de bezoekers en de Hasselters is het een kosteloos 
evenement. De organisatie van Hassailt is op zoek naar ‘vrienden’ 
die het evenement eenmalig fi nancieel willen ondersteunen door 
‘Vriend’ te worden van Hassailt. “Door de bedrijven uit Hasselt en 
omgeving wordt er bijgedragen aan dit mooie evenement, waarom 
dan ook niet een kleine bijdrage aan de inwoners vragen”, aldus 
de voorzitter. 

Van alle aanmeldingen mogen 
de eerste tien ‘Vrienden’ met 
twee personen op een van de 
schepen mee uitvaren. De rest 
maakt kans door middel van een 

loting. De winnende ‘Vrienden’ 
kunnen hiermee ervaren hoe bij-
zonder het is om aan boord te 
zijn van een van de historische 
schepen. De vaartocht eindigt in 

Zwartsluis of Hattem. 

Vriend worden van Hassailt 
kan door een e-mail te sturen 
naar penningmeester@has-
sailt.nl. en een bedrag van 25 
euro over te maken op NL42R-
BRB0955162351 te name van 
Stichting Hassailt. Op vrijdag 28 
juli wordt bepaald wie op zondag 
30 juli aan boord gaat! 

Kijk voor aanvullende informatie 
op onze website www.hassailt.nl.
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Digidot
HOOGSTRAAT 14

HASSELT

Openingstijden:
Maandag  gesloten
Dinsdag  09.00 - 18:00 uur
Woensdag 09.00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag   09:00 - 20:00 uur
Zaterdag   09:00 - 16:00 uur
Lunch dagelijks van 12.30 - 13.30 uur

Internet: www.digidot.nl
Tel. 038 - 477 59 82
e-mail: info@digidot.nl

Wat is refurbished?
Het zijn tweedehands 
Apple producten die een 
periode in gebruik zijn 
geweest op de zakelijke 
markt en zijn ingeruild 
voor nieuwe devices. 

Forza Refurbished Apple producten 
bij Digidot Computers Hasselt!

De devices worden geheel nagekeken, schoongemaakt en 
indien nodig gerepareerd zodat de Apple producten weer 
(zo goed) als nieuw zijn.

Er wordt in sterren aangegeven wat de kwaliteit van de 
devices is.
Remarked  Nieuw
5 *****   Zo goed als nieuw
4****   Lichte gebruikerssporen
3***  Zichtbare gebruikerssporen

Zie voor meer informatie over de prijzen: www.digidot.nl

Installatiebedrijf

Ten Kate

Hoogstraat 17 - 8061  HA  Hasselt - Tel: 038-477 12 37

Installatiebedrijf

Ten Kate

CV installatie
IJzerwaren
Gereedschappen
Tuingereedschap
Campinggas
Zinkwerk

Huishoudelijke artikelen
Speelgoed
Kaarten
Kadoartikelen 
Campingartikelen

www.primahuishoud.nl b.ten1@hetnet.nl

Jubileum
voordeel
400,-
korting
op de gehele
entour E+ serie

voordeel
400,-
korting
400,-
korting
400,-
op de gehele
entour E+ serie

400,-400,-
korting
400,-

•  Krachtige Yamaha middenmotor
•  Persoonlijke accukeuze tot 500Wh
•  Verkrijgbaar in heren- en damesuitvoering
•  Ook verkrijgbaar in model met schijfremmen
•  De Entour is al te verkrijgen vanaf:  € 1.999,-

GIANT 30 JAAR IN NEDERLAND!
ENTOUR E+ SERIE

€ 1.999
VAN € 2.399,-

 GIANT STORE XXXXXX SHOP
Straat 00 - 0000 XX Plaats -   0123 – 123456
 info@giantstore-xxxxxxx.nl -  www.giantstore-xxxxxxxxx.nl

Dealeradvertenties_A5.indd   1 08-05-17   11:59

Nieuwstraat 4 - 8061 GR  Hasselt - T: 038-852 08 46 
E: info@mijnstadsfi ets.nl  -  W: www.mijnstadsfi ets.nl

MijnStadsFiets wenst u een gezellig Hassailt

Bij besteding vanaf 25 euro 
krijgt u een waardebon cadeau.

Ook leuke aanbiedingen tijdens de braderie!
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donderdag 27 t/m zondag 30 juli 2017

EMTÉ Mulder
Buiten de Venepoort 5-7, Hasselt
Openingstijden: ma t/m za: 8.00 - 20.00 uur

EMTÉ Mulder sponsort

Hassailt 2017



27 juli

28 juli

29 juli

30 juli

HASSAILT 2017HASSAILT 2017programma
Donderdag 27 juli
11.00 - 11.15 uur ‘Sail in’ vanuit Zwartsluis en Zwolle vertrek naar Hasselt
11.00 - 17.00 uur Expositie Hasselter Expressie Klub (HEK)
11.00 - 17.00 uur Expositie Historische Vereniging Hasselt  
11.30 - 12.00 uur Senioren orkest uit Hasselt       
12.00 - 12.15 uur Offi  ciële opening
12.15 - 16.00 uur Het invaren van de schepen in de grachten
13.00 - 17.00 uur Expositie Iconen 
21.00 - 22.30 uur Concert Hasselts Fanfare

Vrijdag 28 juli
10.00 - 17.00 uur Laden en lossen & oude ambachten 
10.00 - 17.00 uur Kinderspeelparadijs 
10.00 - 17.00 uur Rondvaart met de stoomsleper ‘MAARTEN’      
10.30 - 17.00 uur Doorlopende Filmvoorstelling van Bert Haanstra 
11.00 - 17.00 uur Expositie Hasselter Expressie Klub (HEK)
11.00 - 17.00 uur Expositie Historische Vereniging Hasselt  
12.00 - 16.00 uur Hassailt van bovenaf  (Toren beklimming)
13.00 - 17.00 uur Expositie Iconen 
13.30 - 15.30 uur Giekloop wedstrijd (Hassailt-Bokaal)
14.00 - 17.00 uur Straattheater 2 kwajongens, ‘uitgelaten op verlof’ 
14.00 - 17.00 uur Openstelling Grote of St.Stephanuskerk
14.00 - 22.00 uur Muziek e.d. in het centrum en de plaatselijke horeca
17.30 - 21.30 uur Optreden The Slampampers

Zaterdag 29 juli
10.00 - 16.00 uur Rondvaart met de stoomsleper ‘MAARTEN’
10.00 - 16.30 uur Kinderspeelparadijs
10.00 - 17.00 uur Hassailt markt
10.00 - 17.00 uur Laden en lossen & oude ambachten
10.30 - 16.00 uur Hasselt in oude sferen
10.30 - 17.00 uur Doorlopende Filmvoorstelling van Bert Haanstra
11.00 - 15.30 uur De piratendansers (Dansstudio Schaapman)
11.00 - 16.00 uur Straattheater ‘Handelsgeest’
11.00 - 17.00 uur Expositie Hasselter Expressie Klub (HEK)
11.00 - 17.00 uur Expositie Historische Vereniging Hasselt 
11.00 - 23.00 uur Muziek in sfeer bij de plaatselijke horeca 
12.00 - 16.00 uur Hassailt van bovenaf  (Toren beklimming)
13.00 - 17.00 uur Expositie Iconen 
22.30 - 23.30 uur Verlichte bootjes tocht door de gracht 

Zondag 30 juli
09.30 - 10.30 uur Oecumenische openluchtdienst
10.45 - 11.45 uur Open podium afscheid van de schippers   
13.00 - 17.00 uur Expositie Iconen 
13.30 - 16.00 uur Uitzwaaien schippers en bemanning tijdens uittocht

Wijzigingen onder voorbehoud 

Legenda
 Diverse activiteiten op wisselende locaties 

B Oud Hasselt
1 Info centrum
2 Rooms-Katholieke Kerk
3 Grindwal
4 Ingang van de gracht
5 Kaai
6 Bolwerk kinderspeelparadijs
7 Hoek Wilhelminalaan / Jennegiespad
8 Schakel / Ichthuskerk
9 Kalkovens
10  Oude Stadshuis
11  Grote Kerk

 TIP / Expositie Historische Vereniging
Hanzestad Hasselt Marketing

 EHBO / Reddingsbrigade
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NVM en ERA, de perfecte combinatie!

Tijdens Hassailt 2017 
10% korting 
op kleding
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Stukadoorsbedrijf
Meijberg

Heerengracht 16
8061 HV Hasselt     

info:j.meijberg@hetnet.nl     

Tel. 06 53 90 29 17
Tel. 06 27 50 87 30

Voor groot- en kleinschalige projecten
.

Alle voorkomende stucwerken
voor professioneleen 

particuliere opdrachtgevers.

Hanzeweg 2
8061 RC Hasselt

tel. 038 477 36 39
b.g.g. 038 477 43 44

Sisalstraat 37,  8281 JJ Genemuiden
Tel. 038 385 45 74

E-mail info@vandijkcontainers.nl 

C A F É - R E S T A U R A N T  D E  B E L T
H A V E Z A T H E R W E G  4
8 0 6 6  PA  B E LT- S C H U T S L O O T
T E L .  0 3 8 - 3 8 6 7 2 2 1  |  I N F O @ D E B E LT. N L
W W W . D E B E LT. N L

Rondvaarten 
Bruiloften 
Feesten

Buffetten

Als het om vertrouwen gaat!

uitvaartvandijk.nl
HELMICH VAN DIJK
06 51 88 2700
038 38 568 62

HERBIEN MARIJS - VAN DER VEGTE
06 475 67 147

NIENKE APPERLO - IJTSMA
06 122 09 114

op de gehele
behandeling!

incl. producten

10%
KORTING

Tegen inlevering 
van deze bon:

Nieuwstraat 9 - 8061 GP Hasselt 
Tel: (038) 4772200
www.knippenko.nl
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Een aandeel in elkaar

Deelnemen? Mail uw contactgegevens naar communicatie.vvs@rabobank.nl

We zijn op zoek naar 2 Junior Brugwachters t/m 15 jaar met een zwemdiploma, die samen met

ervaren brugwachters de bruggen bedienen tijdens Hassailt. Stort voor 17 juli 2017 € 15,- op de

bankrekening van uw kind óf open een nieuwe jongerenrekening en maak kans op deze prijs.

Junior Brugwachters voor één dag gezocht!

Stort € 15,- op de
(nieuwe) rekening van uw
kind en maak kans!

Word jij voor één dag
Junior Brugwachter

tijdens Hassailt?

14

Iconenexpositie Judith van de Schaaf  

Historie van de scheepsbouw van Hasselt 

Voor het boek is onderzoek ge-
daan naar de vele scheepswerven, 
reparatiebedrijven en toeleveran-
ciers die in de loop der jaren hun 
bestaan vonden in Hasselt. Hier-
bij is gelet op het ontstaan en de 
lokatie van de werven en hun ei-
genaren. Bijzonderheden over de 

schepen die gebouwd werden en 
waar mogelijk over het personeel 
krijgen ook de aandacht. Kijk 
voor meer informatie over het 
bestellen van het boek op www.
historischevereniginghasselt.nl.
Na aanleiding van bovenge-
noemd boek stelde de Hasselter 

Eppo Schmidt een expositie sa-
men over hetzelfde onderwerp. 
Deze is vanaf 21 juli te zien in 
de benedenzaal van het Oude 
Stadhuis aan de Markt in Hasselt. 
Naast foto’s en fi lmmateriaal is er 
onder andere een model te bekij-
ken van de Hasselter Aak en een 
maquette van de oude brug over 
het Zwartewater. De expositie is 
te bewonderen tot eind septem-
ber op maandag t/m zaterdag van 
10:00 uur tot 16:00 uur. 

In aanloop naar Hassailt heeft de Historische Vereniging een boek 
uitgegeven over scheepsbouw, geschreven door Willem van der 
Haar. Een uniek boek vol foto’s en wetenswaardigheden over de 
historie van de scheepsbouw in Hasselt. 

Expositie Hasselter Expressie Klub (HEK) 

‘Op en om het Water’
De Hasselter Expressie Klub (HEK) exposeert tijdens Hassailt met 
het toepasselijke thema ‘Op en om het water’. De wolken, het water 
en de wind in de zeilen zijn dankbare inspiratiebronnen geweest voor 
de schilders van de Expresse Klub. Het afgelopen seizoen hebben de 
HEK-leden vele uren besteed aan dit thema. Hiervoor werden kunst-
werken van andere kunstenaars uitvoerig bestudeerd voor de beste 
technieken. Hoe je bijvoorbeeld het mooiste een naderende onweers-
wolk boven zee kunt schilderen. Maar ook oude zeilschepen op het 
doek zijn vastgelegd met als grootste uitdaging voor de meeste leden, 
het schilderen van golven.

Door de duidelijke eigen stijl van de twaalf enthousiaste schilders is 
de tentoonstelling verrassend en afwisselend. De meeste werken zijn 
gemaakt met acrylverf. Een enkele keer gebruikt men olieverf of an-
der materiaal. Naast het thema water zijn er ook andere werken te zien 
van de expressie klub, die volgend jaar 35 jaar bestaat. 

Het werk van HEK is van donderdag 27 t/m zaterdag 29 juli te bekij-
ken van 10:00 uur tot 17:00 uur in het tijdelijke informatiecentrum aan 
het Tijlswegje nr. 6.  

‘Scheepvaart in beeld’; 
Kunst, historie en archeologie komen samen

Tijdens Hassailt is iedere dag de iconenexpositie van kunstenares 
Judith van de Schaaf uit Meppel te bewonderen. Na het bezoek 
aan een expositie van oude en nieuwe iconen in de Kloosterkerk 
van Ter Apel raakte zij geboeid door de kunst van het iconen schil-
deren. Volgens de traditionele eeuwenoude Russische methode 
heeft Judith gedurende vijf jaar icoonschilderlessen van Elisabeth 
Tangel in de Russische Orthodoxe kerk te Groningen gevolgd. 

Voorafgaand aan het icoon schil-
deren wordt een korte dienst ge-
houden. Het schilderen gebeurt op 
een gewijde meditatieve manier 
met op de achtergrond Russische 
gewijde muziek. Er wordt geschil-
derd op traditionele, eeuwenoude 
Russische wijze.

Niet alleen zijn de afbeeldingen 
van de iconen al min of meer 
voorgeschreven, hetzelfde geldt 
voor de manier van werken. De 
icoon wordt symbolisch opge-
bouwd met uitsluitend natuur-
lijke materialen. Als basis geldt 
de plank. Er worden drie lagen 
konijnenlijm aangebracht. Deze 
staan voor Vader, Zoon en Heili-
ge Geest. Daarna wordt een laag 
kaaslinnen aangebracht. Jezus 

draagt immers een kleed van zui-
ver linnen. Vervolgens worden er 
negen tot twaalf lagen krijtlijm 
aangebracht. Na twee dagen dro-
gen kan het schuren van de plank 
beginnen. Hierop wordt de voor-
tekening gezet op de zijdezachte 
ondergrond. Het schilderen kan 
nu beginnen. 

Voor het schilderen wordt eitem-
pera gebruikt. Ei als symbool 
van nieuwe leven. Met veel wa-
ter, pigmenten en tempera wordt 
geschilderd in vele lagen over 
elkaar. Van donkere naar lichte 
kleuren. Tot slot wordt de icoon 
afgewerkt met olifa. Dit is een 
mengsel van gemalen barnsteen, 
gekookte lijnolie en kabalt sicca-
tief. Dan is de icoon, het medium 

tussen hemel en aarde gereed. 

De iconen zijn te bezichtigen van 
donderdag 27 juli tot en met zon-
dag 30 juli. De openingstijden 
zijn van 13:00 uur tot 17:00 uur 
in de Ichtuskerk, Kastanjelaan 3 
te Hasselt. Kijk voor meer infor-
matie over het werk van Judith 
op www.kunstjudith.nl

Informatiecentrum De Veldschuur 
sluit aan bij de scheepvaartactivi-
teiten in de regio. Rond Hassailt 
komt het centrum met een expo-
sitie ‘Scheepvaart in beeld’. Deze 
expositie laat kunst, historie en 
archeologie samenvallen. Met be-
hulp van de familie Bodewes uit 
Hasselt, de kunstenaar Frederik 
Weijs uit Zwartsluis en de werk-
groep archeologie SWARS is een 
geheel beeld van de scheepvaart 
uit de regio neergezet. 
De expositie laat onder andere 
opgebaggerde voorwerpen uit 
de grachten van Hasselt zien, 
verzamelt door Gerrit Snijder. 
Daarnaast zijn er schilderijen van 
Frederik Weijs te bewonderen. 

Samen met heel veel fotomateri-
aal geeft de expositie een mooie 
indruk van de historie van de 
binnenscheepvaart. Een en ander 
wordt begeleid door fi lmmateriaal 
uit een ver verleden, waaronder 
de bloeitijd van de visserij op de 
Zuiderzee.  
Op vrijdag 14 juli om 14.00 uur 
opent burgemeester Eddy Bil-
der de expositie. ‘Scheepvaart 
in Beeld’ is, tot 9 september, op 
woensdag t/m zaterdag van 13.00 
uur tot 16.30 uur te zien in de 
Veldschuur in Rouveen. Bezich-
tigingen buiten de openingstijden 
zijn voor groepen ook mogelijk 
op afspraak. Kijk voor meer infor-
matie op www.veldschuur.net.
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Nijwa Groep, met zeven vestigingen in het noorden en oosten van Nederland, 
is offi cieel Volvo Trucks-dealer, Renault Trucks servicedealer en dealer voor 
Renault Trucks lichte bedrijfswagens.

www.nijwa.nl

AFSPRAAK IS 
AFSPRAAK!
Dat is waarom klanten naar ons toe komen.

www.klevringabouwbedrijf.nl

 Hasselt  038 477 40 56  
www.jjmeijer.nl

U W  P A R T N E R  I N  V E R T R O U W E N

‘Dat 
regelt 

Johan Meijer 
alti jd. 

Daar hoef 
ik nooit om 

te denken’

‘Heb ji j  die nieuwe 
aanvraag al eens 
ingevuld en 
opgestuurd?’
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www.meubelmakerijwielink.nl
Tel 038 - 3447006
Kerkwetering 5
8294 PE Mastenbroek

sinds 1920 

Wij verwerken persoonlijke 
wensen en ideeën in unieke 
meubelontwerpen. 
Iedere houtsoort behoort 
tot de mogelijkheden, 
evenals de kleurkeuze. 
Onze nadruk ligt op goed 
vakmanschap, exclusiviteit, 
goede kwaliteit en persoon-
lijk contact.

Alles op maat en zelf gekozen ontwerp 
uit eigen meubelmakerij

 

Zwartsluizerweg 11, 8061 AB Hasselt   •   T ( 038 ) 4773000   •   F (038) 4773023   •   info@dicktenklooster.nl

Kraanverhuur 

Dick ten Klooster

Voor al uw hijswerken
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OBN Ongedierte Bestrijding Nederland 
Wie Hasselt wel eens via de N331 richting Zwolle heeft verlaten, 
heeft  het vast wel eens gezien. Een bedrijfspand met de afbeel-
ding van een levensgrote mug, een wesp en een in neon uitgewerkte 
leeuw. Het pand van OBN Ongedierte Bestrijding Nederland. Het 
bedrijf is al bijna 30 jaar een begrip. Gestart in Hasselt, uitgegroeid 
naar de regio en inmiddels een belangrijke Nederlandse speler op 
het gebied van ongediertebestrijding. Of, zoals het tegenwoordig 
heet, plaagdierbeheersing.

OBN, dat in 1988 is opgericht 
aan de Zwolsedijk door Ben War-
denburg, begon als eenmanszaak. 
Kort na de start van de onderne-
ming is ook zijn zoon Rudolf War-
denburg bij OBN aangesteld en 
het familiebedrijf werd een feit. 
Het bedrijf groeide snel en om 
de visie goed uit te dragen en de 
commerciële belangen te beharti-
gen werd al snel een verkoopteam 
samengesteld. Hiermee kwamen 
de zaken zo goed op gang dat er 
al in 1993 een bedrijfspand werd 
gekocht aan de Handelsweg 10. 

Het bedrijf ontwikkelde zich hier 
acht jaar lang verder tot het zich 
in 2001, een paar panden verder, 
vestigde aan de Handelsweg 6. 

Op deze locatie groeide het be-
drijf verder tot wat het nu is. De 
onderneming is inmiddels in han-
den van de tweede generatie. Ru-
dolf Wardenburg nam in 2010 het 
bedrijf over van zijn vader en er 
werken nu bijna 50 medewerkers. 
“Het grootste deel van onze OBN-
medewerkers komt niet uit deze 
regio, maar woont en werkt ver-

spreid door heel Nederland. Hier-
door zijn we in staat om, naast 
bijvoorbeeld bakkers, restaurants, 
scholen en verzorgingshuizen uit 
de regio, ook bij verschillende 
overheidsdiensten en grote lande-
lijke opdrachtgevers onze dienst-
verlening te verzorgen.”

De dienstverlening van OBN be-
staat voor meer dan 80% uit Pre-
ventie. “Door een grondige kennis 
van de verschillende plaagdier-
soorten en met aandacht voor 
de leefomgeving, bouwkundige 
tekortkomingen en hygiënische 
aandachtspunten, zijn de meeste 
overlast problemen vaak te voor-
komen”, laat Warenburg weten. 
“Echter, veel bedrijven en parti-
culieren hebben wel iemand nodig 
die hier vakbekwaam en kritisch 
naar kan kijken en ook van een 
gedegen advies kan voorzien.”

Hiermee is het vak van ongedier-
tebestrijder in de jaren veel meer 
verschoven naar plaagdierbeheer-
sing. Wardenburg: “Het beheersen 
van plaagdieren is steeds meer 
een samenspel geworden tussen 
de opdrachtgever en de medewer-
kers. Zij zullen ten slotte de even-
tuele gesignaleerde risico’s en te-
kortkomingen zoveel als mogelijk 
moeten oplossen of beheersen. 
Door de aandacht te verleggen 
naar de preventieve omstandig-
heden, ook in gevallen van over-
lastbestrijding, worden problemen 
vaak voorkomen of veel sneller 
opgelost.” 

En wanneer er dan onverhoopt 
toch overlast optreedt? “Dan is er 
de vakbekwame plaagdierbeheer-
ser van OBN die een bestrijdings-
methode zal kiezen die het beste 
aansluit bij de specifi eke situatie. 
Hierbij kiest hij op basis van het 
soort en de mate van overlast, de 
omstandigheden èn met aandacht 
voor het milieu en dierwelzijn. 
Als het enigszins mogelijk is, 
wordt overlast bestreden door het 
verbeteren van de preventieve 
omstandigheden. Hier zijn zowel 
onze klanten, het milieu als ook 
het dierwelzijn het meeste bij ge-
baat.”

OBN zien we regelmatig als een 
van de belangrijkste sponsoren 
van mooie evenementen in Has-
selt en ook in dit specifi eke geval 
bij Hassailt. “We opereren inmid-
dels als een landelijk bedrijf, maar 

onze roots liggen in Hasselt en 
daar zijn we trots op. Als we eve-
nementen kunnen steunen waar 
we als Hasselters trots op kunnen 
zijn, dan doen we dat heel graag”, 
aldus Wardenburg. 

Pins Transport Hasselt bv 
wenst u een mooi Hassailt

HANDELSWEG 6
8061 RL HASSELT
TEL. 038 4773602

E-MAIL info@obn.eu

O N G E D I E RT E  B E S T R I J D I N G  N E D E R L A N D  BV
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Profile Car & Tyreservice Kalvenhaar – Zwolle  | Gasthuisdijk 2  
T 038 42 16 748  |  www.profi le.nl/zwolle

24/7 in 
héél Europa!

Ervaar de Pro’s van Profi le!
✓  Altijd Gastvrije ontvangst, goede koffie 

en gratis wifi 

✓ Altijd Offerte vooraf

✓ Altijd Keuze tussen basis- of merkonderhoud

✓ Altijd Transparant over 

 uitgevoerde werkzaamheden

✓ Altijd Gratis je banden op spanning 

✓ Altijd Vervangend vervoer mogelijk

✓ Altijd 1 jaar volledige garantie 

op onderhoud, reparatie en banden

✓ Altijd 1 jaar gratis pechhulp 

na onderhoud

Altijd keuze 
tussen basis-
of merkonderhoud

Op zoek naar 
het beste voor 
jouw auto?

NIEUW
BIJ PROFILE

KALVENHAAR
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Slomp & De Graaf financieel adviseurs
Nieuwstraat 8, 8061 GR HASSELT
Willemskade 16, 8011 AD ZWOLLE
T (038) 477 14 54 HASSELT
T (038) 453 46 90 ZWOLLE
I www.slomp-degraaf.nl

Nh1816 is maatschappelijk 
partner van de KNRM

KIES VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES VAN

Bel of mail  |  (038) 453 46 90  |  info@slomp-degraaf.nl

In samenwerking met:

Nh1816.nl

Nh1816 en Slomp & De Graaf 
leveren een verzekerde bijdrage
Al 200 jaar verzekert Nh1816 ‘huis en haard’ vanaf de Dorpsstraat in het Noord-
Hollandse Oudkarspel. Dit doet Nh1816 met oog voor de wereld om hun heen. De 
particuliere verzekeringsproducten van Nh1816 zijn uitsluitend verkrijgbaar via 
onafhankelijke fi nanciële advieskantoren met een lokale uitstraling en persoonlijk 
advies. In Hasselt is hiervoor een goede samenwerking met Slomp & De Graaf. 

Nh1816 is een coöperatieve verzekerings-
maatschappij. Omdat er geen aandeelhou-
ders zijn, gaat een groot deel van de winst 
terug naar de maatschappij. Dit doen ze 
niet door iedere verzekerde een klein pre-
mievoordeel te gunnen, welke nauwelijks 
opgemerkt zou worden, maar met name 
door het steunen van goede doelen of eve-
nementen met een duidelijk maatschappe-
lijk belang.

Op aangeven van Slomp & De Graaf is 
Nh1816 betrokken geraakt bij dit prachti-
ge evenement. “Bert Slomp van Slomp & 
De Graaf heeft ons vol overgave enthou-
siast gemaakt over dit prachtige evene-
ment in het waterrijke Hasselt”, aldus een 
woordvoerder van Nh1816. Gezamenlijk 
konden we al snel concluderen dat Has-
sailt een evenement is dat door Nh1816, 
vanwege het historisch en cultureel erf-

goed, in aanmerking komt voor een fi nan-
ciële bijdrage.

Naast een mooie fi nanciële bijdrage vanuit 
Nh1816, welke is verhoogd door Slomp & 
De Graaf, voor Hassailt, heeft de coöpera-
tieve verzekeringsmaatschappij ook speci-
ale aandacht voor de Hasselter Reddings-
brigade. Nh1816: “In Noord-Holland 
zijn we vertrouwd met water en hechten 
we veel waarde aan het werk van de vele 
vrijwilligers die bij noodsituaties onder-
steuning kunnen bieden in binnen- en bui-
tenwateren. Nh1816 is maatschappelijk 
partner van de collega’s van de KNRM’. 
Door de verdienstelijke inzet van de Has-
selter Reddingsbrigade, zal Nh1816 ook 
een fi nanciële bijdrage toekenning aan de 
Reddingsbrigade, aangezien zij vanzelf-
sprekend op een (water)evenement als 
Hassailt niet kan ontbreken.”

Veiligheid bezoekers Hassailt op- en rondom het water in goede handen 

Reddingsbrigade paraat 
tijdens Hassailt!
 
De voorbereidingen voor de inzet van de reddingsbrigade tijdens Hassailt zijn al 
langere tijd in volle gang. Al in het najaar van 2016 werden de eerste gesprekken met 
de organisatie gevoerd. Inmiddels zijn de veiligheidsplannen defi nitief en is de red-
dingsbrigade klaar om de veiligheid van de bezoekers tijdens het gehele evenement 
op- en rondom het water te vergroten.
 
De reddingsbrigade heeft veel ervaring 
met bewaking op- en rondom het wa-
ter. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 
strandbewaking aan de Milligerplas, het 
bevrijdingsfestival Overijssel, Euifeest, de 
huldiging van Anna van der Breggen en de 
Sinterklaasintochten. Tom van Dijk, eind-
verantwoordelijke waterhulpverlening bij 
zwem- en reddingsbrigade Hasselt licht 
toe: “Het voorkomen van is beter dan ge-
nezen. We zullen tijdens Hassailt dan ook 
vooral preventief optreden door lopend en 
varend te patrouilleren en door toezicht te 
houden bij drukke punten bij het water.” 
 
De reddingsbrigade is blij verrast met de 
fi nanciële bijdrage van Nh1816 en zal deze 
inzetten om de veiligheid op- en rondom 
het water nog verder kunnen vergroten. 

Om alles goed te laten verlopen werkt de 
reddingsbrigade gedurende het evenement 
met tientallen reddingsbrigademedewer-
kers van verschillende reddingsbrigades 
uit de regio. 
 
De woensdagavond is de trainingsavond 
van de zwem- en reddingsbrigade Has-
selt. Tijdens deze avond wordt er opgeleid 
bij jeugdleden voor het C-diploma en di-
ploma’s zwemmend redden. Tijdens deze 
avond wordt ook geoefend om ervoor te 
zorgen dat de reddingsbrigade medewer-
kers over de juiste vaardigheden beschik-
ken door te oefenen in het zwemmend 
redden, trimzwemmen en eerste hulpver-
lening. 
Wil je meer weten? Kijk dan op de web-
site: www.reddingsbrigade-zrh.nl. 
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Van schade
 intake 

tot volledi
g herstel

Van schade
 intake 

tot volledi
g herstel

Toelevering van onderdelen en gereedschappen tbv industrie-
landbouwmechanisatie-transport-en garagebedrijven.
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Hasselt 
bruist weer!
Hasselt heeft zo veel meer te bieden, dat een 
positieve impuls voor de ontwikkeling van deze 
prachtige Hanzestad zeker op z'n plaats is. 

Samen met betrokken inwoners en midden-
stand geeft de gemeente Zwartewaterland 
invulling aan een plan dat meer levendigheid 
moet brengen in een centrum waar het 
historische decor een ontspannen verblijf 
meer dan de moeite waard maakt.

VAREN DOOR DE GRACHTEN
De grachten geven een unieke sfeer aan Hasselt. Zeker nu ze zijn gerestaureerd. 
De muren zijn schoongespoten, slechte stukken opnieuw gevoegd en kapotte 
stenen vervangen. Ook de stralend witte bruggen zijn weer optimaal bedien-
baar, zodat onze vrijwillige brugwachters de pleziervaart met een stralende 
glimlach toegang kunnen verschaffen tot het stadswater dat al eeuwenlang 
verbonden is met het historische centrum van Hasselt.

WINKELEN IN HET CENTRUM
Natuurlijk herbergt het gezellige centrum van Hasselt de nodige winkels en 
horeca. Om het verblijf te veraangenamen ging de Nieuwstraat al op de schop. 
Op aangeven van de bewoners werd de karakteristieke verlichting aan de gevels 
bevestigd en kwamen er antraciete trottoirs die geleidelijk aflopen in de geel-
kleurige straat. Ook de Hoogstraat staat een metamorfose te wachten, met 
voor het winkelend publiek meer ruimte in een sfeervol decor waar een terrasje 
zeker in de smaak valt.

PARKEREN AAN DE RAND
Hasselt staat meer dan open voor bezoekers van buitenaf en dus werken wij 
aan een optimale bereikbaarheid van onze mooie Hanzestad. Zo komt er met 
de reconstructie van de N331 ook een aansluiting op de Van Nahuysweg waar 
al parkeerplaatsen inclusief groenstrook met uitzicht over het Zwarte Water zijn 
gecreëerd. Natuurlijk volgt er nog uitnodigende bewegwijzering om bezoekers te 
attenderen op de vele bezienswaardigheden in en rond het historische centrum. 

SLENTEREN OVER DE BOULEVARD
Wat enkele maanden geleden nog een gewone kade was, is nu een prachtige 
Rivierboulevard voorzien van in hoogte variërend straatwerk, mooi groen en 
(op termijn) drijvend vlonder. Samen met de al eerder verbeterde Grintwal en 
de na recente opgravingen nog te restaureren Veerpoort vormt deze boulevard 
niet alleen een aanzienlijke verbetering van het aanzicht van Hasselt, maar ook 
een uitnodiging om meer dan eens neer te strijken in deze prachtige Hanzestad.

VAREN 
DOOR DE 
GRACHTEN

SLENTEREN
OVER DE
BOULEVARD

WINKELEN
IN HET
CENTRUM

PARKEREN
AAN DE 
RAND
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