
Kuringen Feest… op 5 en op 7 Oktober …! 
 
 
Ik zie U uw wenkbrauwen al fronsen en U al afvragen … maar was “Kuringen 
Feest!” niet altijd eind Oktober? 
Denkend aan de Dwars door Hasselt, de Jeneverfeesten en dan inderdaad de  
jaarlijkse “Borreltjesloop” … dat was steeds de volgorde, maar dat werd een  
beetje saai vond de politiek. Dus werden er verkiezingen gepland 14 oktober en 
moest de Dwars door Hasselt noodgedwongen naar een ander weekend  
verhuizen. Dus voilà, wij ook…, want de Dwars door Hasselt is nu het laatste  
weekend van Oktober. 
 
Onze 58ste feesten zullen niet anders zijn dan alle voorgaande! Ons doel blijft van 
mensen bij elkaar te brengen en samen te toosten op eender wat. We vinden het 
belangrijk dat in Kuringen iedereen vrienden kan maken, hoe meer vrienden hoe 
meer vreugd, toch? Vrienden uit de buurt, uit je straat, vrienden van vrienden… 
In ons dorp hebben we een leven “FACEBOOK” en dat al 58 jaar lang. 
We zorgen dat mensen mekaar niet enkel virtueel ontmoeten maar gewoon tus-
sen pot en pint. Zorg dus dat je er dit jaar weer bij bent, breng dus al je vrienden 
mee naar “Kuringen Feest!”  
We gaan het weer super gezellig maken en starten nu al op vrijdag 5 oktober met 
een patat van een affiche “JOE HARDY” zal met zijn gekende “Schlagermuziek”  
onze zaal laten vol lopen en op zijn kop zetten. Wij zorgen voor de wijn en het bier 
en hij voor het plezier… 
Voor en na JOE HARDY, draaien plaatselijke dj’s stevige muziek om op hun beurt de 
zaal te laten ontploffen. Oei… dat laatste is misschien toch niet zo’n goed idee, 
want de zaal werd nog maar net volledig vernieuwd, zelfs twee nieuwe togen  
werden in de grote feestzaal en de kleine zaal geïnstalleerd, misschien is  
“Kuringen Feest” een gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen?  
 
Zondag starten we met onze jaarlijkse “brunch” … een uitgebreid buffet met  
eventueel ook spek en eieren. Vergeet vooral niet u vooraf in te schrijven via 
brunch@kuringen.com 
 
In de namiddag staan dan weer honderden lopers in de startblokken om één van 
de verschillende afstanden mee te joggen, te lopen of te crossen. De  19de 
“Borreltjesloop” leidt u van het centrum via de dorpskern naar het Prinsenhof 
Park en langs de Demer lopen we weer richting kerktoren. 
(zie www.borreltjesloopkuringen.be). 
 
Laat ons er weer één groot feest van maken ! 
 
We wensen u alvast een aangenaam feestweekend. 
 
Bart Lambrecks, 
namens ons parochiaal feestcomité 

http://www.borreltjesloopkuringen.be/
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"De VZW Parochiale Instellingen (meer dan 20 plaatselijke  
verenigingen) dankt al de sponsors en sympathisanten voor 

hun financiële bijdrage! Hartelijk dank."  

 
Alfa Autoshop Hasselt 

Miet Bex  
Cuppens Lou en collega’s  

Griet Rondel  
Kachels Ballet  
Kapsalon Greta  
Kapsalon Ingrid  

Kapsalon Philippe  
Kapsalon Rony Schuermans  

Kapsalon Lenika 
Frituur Kiringhe 

Hilde Paredis en Laura Brebels 
Pralibel Martine Vanhex 

 
Johan Maris   

S.Bastijns - C.Cox - S.Theunissen  

Samco Gereedschap  
Schoonheidszorgen Sonia  

Leen Thijs  
Tuin en Diershop Martens  

DAC Prinsenhof 
Pierre Vanderhallen   
Ronald Vaninbroukx   

Voet- en huidverzorging Curo  
Wassalon Miele  

Trimalchio Catering  

Uit sympathie: 

Ontmoetingscentrum Gildezaal 

Info & Verhuur: Lea Willems 

Tel: 011 421051 

Gsm: 0477 345852 



Gert Maes 
 

Grote Baan 101   

Kuringen 

T. 011 25 04 54 

gert.maes@verz.kbc.be 

Hulpsponsors 

Albertkanaalstraat 75A, 3511 Kuringen 011 37 83 

Vrijdag 5 oktober : Kuringen Feest met JOE HARDY 
WAAR ? Gildezaal Kuringen 
AANVANG ? 20.30 UUR 
MUZIEK ? Ambiance/schlager 
VVK €5 l Gratis drankjeton bij inkomst 
VVK Café in’t Dorp l De Drie Kronen l t’Gazetje l Kapsalon Ingrid l Conciërge Lea  
      300 kaarten OP = OP 

Zondag 7 oktober : Brunch van 09.00 tot 14.00 uur 
 
Zondag 7 oktober starten we met onze jaarlijkse “brunch” van 09.00 uur tot en met 14.00 uur … een uitgebreid buffet 
met eventueel ook spek en eieren, of naar gading veel andere lekkernijen, het staat allemaal klaar en we gaan U  
bedienen! Vergeet wel niet U op voorhand in te schrijven via brunch@kuringen.be, of met een gmail account via 
www.kuringen.com 
 
Extra parking voorzien op de speelplaats van de Stedelijke Basisschool Kuringen. 
 
In de namiddag staan dan weer honderden lopers in de  
startblokken om één van de verschillende afstanden mee te 
joggen, te lopen of te crossen. De  19de “Borreltjesloop” leidt 
U van het centrum via de dorpskern naar het Prinsenhof Park 
en langs de Demer lopen we weer richting kerktoren, passeren 
we café In ’t Dorp en “kere we were”...  
(zie www.borreltjesloopkuringen.be). 

'T Gazetje  
Grote baan 20 - 3511 Kuringen 

011 25 08 20 

http://www.borreltjesloopkuringen.be/






 

 

WWW.DEFIJNPROEVER.BE 
Jessenhofstraat 26,  Kuringen 011/87.37.46  

 

JANSSEN Luc 

Uit sympathie  

 Rode Rokstraat 88  - Kuringen 

 Uit sympathie 

Van Cleynenbreugel Bart en Vrancken Tom 

Diepstraat 75 3511 Kuringen 

Dirk en Ann  
Bijnens - Hendriks 

 
Joris van Oostenrijkstraat 70 

Kuringen 
tel: 011 / 87 35 45 

Hulpsponsors 

Fam. Hage  
Goetsbloets 

uit sympathie 

Rozenbosstraat 88 

3850 Nieuwerkerken 

T: 011/87 32 32 

info@meg-nv.be 

 

Uit sympathie 

Apotheek Dreezen  

Grote Baan 89  - 3511 Kuringen  

VERSMARKT CARINE & BENNY 

Groenstraat 15 

3511 Kuringen 

Tel. 011 25 63 19 

Openingsuren: 

Ma-Vr: 8.30u—18.00u 

Za:       8.30u—18.00u 

Zon- & feestdagen: 8.00u—12.30u 

Woensdag: sluitingsdag 

Ontbijtkorven voor iedere gelegenheid 

 

Textiel  

Meluc 

Grote Baan 119      Kuringen 
Tel: 011/25 16 52 

http://www.openingsurengids.be/limburg/hasselt/grote-baan

