
# 0 2  –  H e r f s t  2 0 2 1  –  j g  1WIJKKRANT STEVOORT
STEVERTENIER

  KSA Stevoort op kamp p 6-7 
 Okra en Ferm in de kijker p 8-9 
 Sojabonen in Stevoort p 14-15 

v.
u.

Jo
se

ph
a 

R
ay

m
ae

ke
rs

, 
de

 L
ib

ot
to

ns
tr

aa
t 

20
, 

35
12

 S
te

vo
or

t



- 2 -

W o o r d j e  va n  d e  B u r g e m e e s t e r  e n  s c h e p e n

Beste lezer

De zomer is weer voorbij en het nieuwe schooljaar is gestart. Hopelijk heeft u 
genoten van een leuke vakantie. Goed nieuws is alvast dat door de hoge  
vaccinatiegraad in Hasselt het leven weer iets meer als vanouds kan verlopen. 
Wie nog geen vaccinatie kreeg, heeft nog steeds de kans om dit te doen. Blijf 
ondertussen goed voor uzelf en uw naasten zorgen.

Deze wijkkrant zit weer boordevol nieuwtjes over jullie wijk. 

Als burgemeester en schepen zijn wij uiteraard verheugd over het 25-jarige jubileum 
van Buitenschoolse Kinderopvang ’t Noppertje en wensen hen een welgemeende 
proficiat. 

Ook vinden we het belangrijk om sterke netwerken te realiseren. Daarom kondigen 
we het buurtplatform van Dienst Wijkbouw op 9 november aan. Iedereen die actief  
is binnen buurtcomités, wijkraden, organisaties van buurtacties, straatfeesten,  
Dag van de Buren, ... kan hier inspiratie opdoen. Wil u iets opsteken over vrijwilligers-
werking, verzekeringen, beheer van persoonsgegevens, offline buurtparticipatie, 
schrijf u dan in voor 3 november. Wacht zeker niet te lang, want plaatsen zijn beperkt. 
Voor meer info of inschrijvingen kan u terecht op www.hasselt.be/buurtplatform.

Veel leesplezier!

Dymfna Meynen   Steven Vandeput
Schepen van de Hasselaar –  Burgemeester 
Zorg & Samenleving
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v o o r W o o r d  va n  d e  r e d a c t I e

Dag Stevoort

Dank je wel voor de leuke reacties op onze eerste 
Stevertenier.

De natte zomer was voor ons groepje van  
9 enthousiastelingen geen bezwaar om een 
verzameling leuke artikelen samen te brengen. 
Weer hebben we ons best gedaan om alle 
leeftijden een beetje leesplezier te bezorgen. 

Stevoort en zijn bewoners blijven centraal staan in 
ons krantje. We hebben aandacht voor het heden 
en voor het verleden van Stevoort. 

Verenigingen nodigen we uit om foto’s en verhalen 
over hun activiteiten door te spelen. De deadline 
voor artikelen voor de wintereditie is 10 november. 
Je geeft best al vroeger een seintje, zodat we 
ruimte kunnen reserveren.

Ons krantje is klein van formaat en daarom 
plaatsen we bijkomende informatie op de website 
https://stevoort.eu/stevertenier/. Ons vorige 
krantje en andere Hasseltse wijkkranten  
kan je lezen en downloaden op  
https://www.hasselt.be/nl/wijkkrant.

Ideeën, foto’s en opmerkingen blijven van  
harte welkom. Je kan ons bereiken via 
stevertenier@stevoort.be of spreek iemand  
van de redactie aan.

Josepha, Frank, Frouke, Gerda,  
Jan-Julius, Mia, Petra, Semaha en Silke

Inhoud
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Ons krantje kan je ook digitaal lezen via  
www.hasselt.be/wijkkrant en op https://stevoort.eu/stevertenier/
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De naam Herk komt van het Keltische 
woord arika, verkleinwoord van ara dat 
rivier betekent. Herk betekent dus kleine 
rivier of beek.

Al eeuwenlang loopt de 45 km lange rivier 
de Herk midden door ons dorp. Het ontstaan 
van Stevoort heeft trouwens alles te maken 
met de Herk, op de plaats waar nu de brug 
op de Stevoortse Kiezel staat. Daar was toen 
een doorwaadbare plaats waar men van de 
ene oever naar de andere kon overgaan en 
waar men later een eerste brug bouwde. 
De rivier verdeelde ons dorp toen in twee: 
Groot en Klein Stevoort, dit wil zeggen het 
dorpsgedeelte en het kasteelgedeelte. Maar 
dat is een stuk geschiedenis. Daarover kan 
je alles te weten komen in onder andere het 
geschiedenisboek dat onderwijzer Reynders 
schreef in 1879. Voor een volgende grote 
ontwikkeling van ons dorp was de aanleg 
van de tweede grote brug erg belangrijk. Dat 
gebeurde exact 60 jaar geleden – in 1961 – op 
initiatief van het toenmalige gemeentebe-
stuur. Stevoort was toen nog een zelfstandige 
gemeente. Deze brug vormde het sluitstuk 
van de nieuwe verbinding tussen Hasselt en 
ons dorp (Hasseltse Dreef).

Geografie
De Herk is een typische bron- en regenrivier 
en behoort tot het Demerbekken dat deel 
uitmaakt van het stroomgebied van de 
Schelde. Ze ontspringt in Haspengouw in de 
Heerse deelgemeente Rukkelingen-Loon, 
nabij de taalgrens Limburg-Luik. Ze wordt 
onderweg bijkomend gevoed door talrijke 
beken en vooral de Mombeek nabij Sint-

Lambrechts-Herk. Dit water stroomt in de 
Gete aan de grens van Herk-de-Stad met 
Halen en nog een paar honderd meter verder 
in de Demer. Via Diest en Aarschot vloeit het 
water in Werchter eerst in de Dijle, dan in de 
Rupel en de Schelde om zo te eindigen in de 
Noordzee. Vermeldenswaardig is zeker het 
feit dat er in Stevoort twee watermolens 
liggen: de Dorpsmolen en de Elsartmolen.

Overstromingen
In een langdurige droge periode merkt men 
vlug dat ook het waterpeil in de rivier erg 
laag staat. Bij veel regen daarentegen stijgt 
het waterdebiet. Bij extreem regenweer zijn 
zelfs overstromingen mogelijk. We hebben 
het onlangs in de maand juli ondervonden. 
Enkele straten werden afgesloten door het 
overvloedige water dat door de Herk en de 
Kleine Herk stroomde. Wat is er gebeurd? 
Een van de oorzaken is dat in het verleden 
heel wat waterlopen in België rechtgetrok-
ken werden. Te laat heeft men gemerkt 
dat dit fout was. Sommige gemeenten 
kregen hierdoor steeds meer te maken 
met wateroverlast. Ook ons dorp. Daar de 
Herkvallei een overstromings- en natuurre-
servaat is, kan het veel water opvangen maar 
soms is dat toch onvoldoende. Daarom werd 
in deze vallei in 2014 één van de grootste 
wachtbekkens van Vlaanderen aangelegd 
met als doel de mogelijke wateroverlast in de 
streek tussen Hasselt en Diest in te dijken.

Even nog dit: toen wij in 1978 in Stevoort 
kwamen wonen, viel ons op dat de 
parochiekerk helemaal niet in het midden van 
het dorp stond. Ze werd aan de andere kant 
van de Herk gebouwd. En daar diende men 
een brug te voorzien, anders geraakte men 
niet in de kerk. Toch vreemd, niet?!

De Herk in Stevoort
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Stevoort heeft een lange traditie van 
ontwikkelingshulp. In 1960 verenigden 
de families en sympathisanten van de 
Stevoortse missionarissen zich in een 
missiekring en een missienaaikring 
met het doel om de fondsenwerving te 
centraliseren. In 1976 werd de vereniging 
”missiegroep STEMA” genoemd. In 
september 2003 werd deze missiekring 
herdoopt in “Werkgroep 3+4”.

Het doel bleef hetzelfde: geld inzamelen 
voor projecten in de 3e en 4e wereld. We 
steunen vooral de projecten die door onze 
missionarissen werden opgestart en 
projecten waar Stevoort en zijn inwoners 
een directe band mee hebben. 

Vorig jaar steunden we: Stevoort Nursery 
School in Gambia, vzw Moninga gesticht 
door Pater Pros Deveux in Congo, een 
christelijk hospitaal in Taiwan waar Lieve 
Franssens werkt, de missiepost in Congo 
waar Pater Fons Bervoets werkzaam was 
en vzw Welzijn; zij ondersteunen  mensen 
in acute noodsituaties in Hasselt en 
Limburg.  

We organiseren elk jaar verschillende 
activiteiten: de lammetjeskijkdag, het 
moederdagontbijt en de Werelddagen 
met restaurant. Noodgedwongen door 
COVID-19 werd het vorig jaar een afhaal-

restaurant en dit jaar een “vaderdagont-
bijt”. In september organiseren we onze 
“Werelddagen 2021”.

De “Werelddagen 2021” vinden plaats in 
Zaal Steborg op zaterdag 25 en zondag 
26 september. Dit jaar staat er een grote 
tweedehands boekenmarkt (meer dan 
1.000 exemplaren in alle genres), een 
brocantemarkt en een cafetaria met een 
uitgebreide kaart met belegde broodjes, 
croques en andere lekkernijen op het 
programma. We hopen alle Stevoortenaren 
daar te ontmoeten.

Tijdens dat weekend is het Davidsfonds 
ook aanwezig in Steborg met “Vers 
geperst”: voorstelling  jaarwerking 
2021-2022 en je kan er de nieuwe collectie 
boeken voor de ledenwerving bekijken.

Oxfam wereldwinkel Stevoort laat je 
kennismaken met fairtradeproducten uit 
de winkel.

Contactadres Werkgroep 3+4:  
voorzitter Anita Toetenel, 0474 56 50 48

Meer info op www.stevoort.be.

Werelddagen Werkgroep 3+4
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Wist  
je dat … 

Wist je dat … we op kamp ook 
steeds tijd maken voor een 
bezinningsmoment? We maken 
het dan even stil en denken 
terug aan iedereen die we 
jammer genoeg moeten missen.

Wist je dat … de 3 oudste 
bannen tijdens het kamp op 
fietsdagtocht en op tweedaagse 
gaan? Dit jaar fietsten ze maar 
liefst 85 km en wandelden ze  
50 km in één weekend. 

KSA Stevoort op kamp 
ging van 1 tot en  
met 11 augustus? 
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Wist je dat … boer Guy een fantastische kampbaas 
is? Ook al maakte hij ons elke morgen wakker met 
zijn trompet. Hij bracht ons dagelijks een bezoekje 
met zijn tractor. En als we geluk hadden, was er nog 
wat plaats in zijn aanhangwagen voor ‘enkele’ leden! 

Wist je dat … de leiding van KSA Stevoort de 
kampplaats in Geel omtoverde tot een echte 
boerderij? De boeren en boerinnen wachtten 
de diertjes op! Jammer genoeg kon er dit 
jaar omwille van COVID-19 geen bezoekdag 
plaatsvinden. 

Wist je dat … je bij KSA Stevoort vrienden voor 
het leven maakt? We sloten deze mooie tijd 
af met onze vrolijke vrienden aan een groot 
kampvuur.

Wist je dat … 
iedereen welkom is bij KSA Stevoort? Onze startdag zal plaatsvinden op 
zondag 26 september. Meer info binnenkort in de Stevoortse brievenbussen!

Wist je dat … er ook dit jaar 2 kookploegen meegingen op kamp om ons van zeer lekker 
eten te voorzien? D A N K  U, dank u! 

Wist je dat … de weergoden ons dit jaar niet 
echt gunstig gezind waren? Onze kampplaats 
veranderde al snel in een groot modderbad. 
Gelukkig maken we op kamp altijd plezier! 

KSA Stevoort op kamp 
ging van 1 tot en  
met 11 augustus? 



Onderweg met  
(jonge/dynamische)  
50-plussers.

Wist-je-datjes: 
Okra-Stevoort heeft een stuurgroep 
die zich met activiteiten “buiten de 
kantooruren” richt naar 50-plussers die 
nog actief zijn op de arbeidsmarkt. 

Men kan besparen via Okra: 

•	  Met de kleinkinderen op uitstap 
naar een pretpark wordt goedkoper 
dankzij het lidmaatschap Okra.  
(https://www.okra.be/ 
ledenvoordelen)

•	  Als je nu lid wordt, betaal je enkel 
lidgeld voor 2022, de rest van 2021 
krijg je cadeau!

Info:  
Truda en Ludo Gielen: 0497 71 65 87,  
truda.deveux@telenet.be

Jos Hermans: 0496 55 47 92,  
joshh@scarlet.be

Een uitgebreide versie van dit artikel vind 
je op https://stevoort.eu/stevertenier/ 
en daar vind je ook een bon die je korting 
geeft op een Okra-activiteit. Bezoek ook 
https://www.okra.be/.

v e r e n I g I n g  I n  d e  K I j K e r
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OKRA staat voor: Overal Kansen versus 
Recreatieve Activiteiten. 

Iedereen is van harte welkom. Tijdens onze 
wandelingen, fietstochten en uitstappen 
vinden we het verrijkend als (klein)kinderen 
mee op pad gaan. 

Activiteiten in de kijker: 
1. Zondag 31 oktober: 

daguitstap Antwerpen met  
begeleide wandeling:  
(info zie website Stevoort) 

2. Gepland:

•	 bezoek aan de brandweercentrale te 
Hasselt

•	 bezoek aan PJ Fruit (november 2021) 

•	 werken met de AED: EHBO- 
reanimatie bij hartfalen

•	 bezoek aan de basiliek van Tongeren, 
gevolgd door een concert onder 
leiding van Luc Ponet (17 oktober)

•	 verhalen bij bezoek oud kerkhof van 
Hasselt (12 november)

3. Regelmatige activiteiten:

•	 bijeenkomsten zoals wandelen, 
fietsen, bowling, dans en andere 
beweegsessies en crea-avonden,  … 

•	  culturele activiteiten: muziek, toneel, 
stadsbezoek

•	  leersessies: wijnproeven,  info 
aromatherapie, bedrijfsbezoeken, …



Een vrouwenbeweging, maar ook thuiszorg, huishoudhulp 
(poetsdienst), kraamzorg en kinderopvang behoren nu tot FERM.

En wie kent niet onze KOOKBIJBEL! 
Aan alle vrouwen van harte WELKOM bij FERM Stevoort.

Nieuw in Stevoort?
FERM is de manier om leuke mensen te leren kennen en zich thuis te 
voelen in ons gezellige dorp.

Ons doel: door een boeiend en afwisselend aanbod van activiteiten 
vrouwen de kans geven fijne ervaringen en ontmoetingen te hebben en 
zo ook een adempauze te creëren tussen de dagelijkse drukte door.

Najaarsactiviteiten: fietsdagtocht, brei- en haakcafé, hobbynamiddag, 
crea zoals diamond painting, bakken of koken, bloemschikken. 

v e r e n I g I n g  I n  d e  K I j K e r

KVLV 1971
Boerinnenbond 1932

2020

Ferm,  
een vrouwenvereniging

Leer onze werking kennen door je in te schrijven voor een 
activiteit die je interesseert. Ook niet-leden zijn welkom.
Zin in een FERMKE doen? Bel ons op 0477 73 90 80 of bezoek  
onze lokale webpagina: samenferm.be/ferm-stevoort
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1. … dieje weet weinie het klein en groete kerremis is

2. … dieje koen dje venge op de Pinksterfieste

3. … dieje weet vurwa Tante Julia Tante Julia heet

4. … dieje kan de vlag va Stevert notiekene

5. … dieje weet wie den josten otto in Bels hèt gemoakt

6. … dieje kan na den Hompelepomp wandelen

7. … dieje weet welleken heilige e kunstwerrek hét

8. … dieje weet moe de Kapelstroat war

9. … dieje weet wie De Zonnebojs en De Kanaries warre

10. … dieje kient de maan hei onner

1. … die weet wanneer het kleine en grote kermis is

2. … die kan je vinden op de Pinksterfeesten

3. … die weet waarom Tante Julia Tante Julia heet

4. … die kan de vlag van Stevoort natekenen

5. … die weet wie de eerste auto in België heeft gemaakt

6. … die kan naar de Hompelepomp wandelen

7. … die weet welke Heilige een kunstwerk heeft

8. … die weet waar de Kapelstraat was

9. … die weet wie de Zonneboys en de Kanaries waren

10. … die kent de man op de foto hieronder 

As dje het nie weet 
stuur dje mar ne meel 
na stevertenier@
stevoort.be

Nen echte Stevertenier …



Geboren te Hasselt in 1989, verhuisd naar 
Stevoort in 1992. In 2015 een eerste halte in 
Canada en sinds 4 jaar woont Isabelle Backx 
in Zuid-Afrika. Ze leerde haar man Roeland 
kennen op de UHasselt tijdens haar studies 
voor handelsingenieur. Samen hebben ze 
twee zoontjes Noah (1) en Leo (0). “Het zijn 
echte schatjes van patatjes!”, aldus Isabelle. 
Het gezinnetje woont in Mount Edgecombe, 
Durban. “We hebben het geluk dat wij op 
een beveiligde estate kunnen wonen. Het 
fijne hieraan is dat er twee golfbanen, twee 
restaurants, enkele tennispleinen, zwembaden 
en community centres op liggen. Ideale plek 
om te wonen, altijd vakantie!”
“Ik ben een OPUS Reseller Agent. OPUS is 
een operationeel management platform 
dat de huidige processen binnen een bedrijf 
digitaliseert en verbetert. Ik ben sinds kort 
begonnen met deze job als zelfstandige en 
doe mee de implementatie van het software 
systeem bij bedrijven.” Ooit wegtrekken uit het 
dorp was voor Isabelle altijd wel duidelijk, maar 
dat neemt niet weg dat Stevoort nauw aan haar 
hart ligt. “Al van kinds af aan vond ik Stevoort 
enorm leuk. Vooral de Pinksterfeesten en 
de samenhorigheid zijn heel speciaal in dit 
dorp.” Naast de kleuterklas en lagere school, 
vertoefde ze ook veel in ’t Noppertje, ook dat 
was een van haar favoriete ‘speelplekken’. 
Eind augustus was Isabelle met haar gezin op 
bezoek in Stevoort. “Hierbij hoort natuurlijk 
een bezoek aan mijn favoriete ijsjeszaak in 
Stevoort, zelfs dagelijks. Dat moet kunnen, 
hé. Het belangrijkste van ons bezoek aan 
Stevoort is uiteraard het zien van onze familie. 
We zien elkaar erg weinig en zijn blij wanneer 
we nog eens kunnen afkomen. Zeker nu met 
COVID-19 is het niet gemakkelijk om te reizen. 
We houden vooral contact via Facebook en 
WhatsApp. We zijn enorm blij dat dit bestaat en 
dat we zo contact kunnen houden.”

Isabelle’s favoriete plekje in Stevoort? “Bij ons 
thuis achter heb je de befaamde appel- en 
perenplantages. Hierlangs wandelen brengt 
mij tot rust. Lijkt misschien niet speciaal voor 
een Stevoortenaar, maar voor mij heeft het wel 
een mooie betekenis.”

Stevoort versus Zuid-Afrika
“Het aantal fietsers dat je in Stevoort ziet is 
enorm. Het is een echte fietsstreek geworden 
en dat is prachtig om te zien! In Zuid-Afrika 
zijn de mensen zeer actief, ze staan vroeg op 
(zo rond 5 uur) om te gaan sporten. Maar de 
fiets nemen om naar de winkel te gaan of om 
iemand te bezoeken? Nee, dat gaat niet. De 
wegen zijn er te gevaarlijk en er zijn zo goed 
als geen fietspaden aangelegd. Het meest 
gebruikte vervoermiddel is de auto en daar is 
alles op voorzien.”
“Wat er beter is bij ons in Zuid-Afrika? Het 
weer! Kunnen we het zonnetje wat meer 
opsturen naar Stevoort? Bij ons is het (bijna) 
altijd goed weer en dat is heerlijk!” Wat ik wel 
merk is dat men in Zuid-Afrika meer relaxed 
door het leven gaat. Pluk de dag en geniet 
ervan! Het positivisme in de mens doet veel 
aan je gemoedstoestand! Anderzijds is er een 
hele grote ongelijkheid. Jammer genoeg kan 
de meerderheid geen goede scholing krijgen. 
Het is vaak zeer schrijnend om te zien hoe goed 
wij het hebben en in welke slechte omstandig-
heden zij leven. We hebben in de afgelopen  
4 jaar al veel geleerd over de cultuurverschillen 
hier. Het is zo complex en heeft diepe wortels 
die je waarschijnlijk nooit los zal krijgen.”

Zuid-Afrika for life?
“Dat is de vraag die iedereen ons stelt. We gaan 
zeker niet voor altijd in Zuid-Afrika blijven, 
maar we willen ook nog geen specifieke nieuwe 
plaats vastpinnen. Momenteel zijn we blij met 
hoe we leven en we genieten enorm van alles 
dat we mogen ontdekken. De toekomst is een 
avontuur!”

“In Stevoort eet ons  
 elke dag ’n roomys”
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h o e  z o u  h e t  z I j n  m e t ?



Klassiek ballet 
in Stevoort
Sinds enkele jaren kunnen jongens 
en meisjes klassiek ballet volgen in 
Stevoort.

Voor een gratis proefles kan je terecht 
bij Balletschool Wendy Schevenels in 
de turnzaal van Instituut Mariaburcht 
op de Hasseltse Dreef 115.

Vanaf 3 jaar is er kleuterballet  
en vanaf 5 jaar kunnen kinderen 
klassiek ballet volgen.

Meer info: 0476/77 99 24 (Wendy)  
of http://users.telenet.be/ 
balletschoolwendyschevenels  
en op www.stevoort.eu

- 12 -
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Het alfabet

Gooi het door elkaar

en maak een woord.

Rijg het aaneen

en creëer een zin.

Voeg het samen

en je hebt een verhaal.

Zet het in een krant

en je bereikt mensen.

Zij die de krant lezen 

zijn geboeid

door het verhaal

en komen tot de zin

van “’t woord”

en brengen ons 

terug bij elkaar.

Wij zijn Stevertenieren 

in hart en nieren. 

En als we ‘t dorp in 4-en delen

is het om ‘samen’ te spelen !

We bekennen kleur

en hijsen een rode, gele, blauwe of  
groene vlag bij onze deur.

Vol overgave nemen we het tegen elkaar op

en supporteren onze ploeg naar de top.

Tijdens het Pinksterweekend zal  
Stevoort bruisen terwijl de 4 kleuren  
richting dorp verhuizen.

Niet alleen bij 4-kamp komen  
Stevertenieren tot leven

ook bij ‘Live a Life’ zullen ze ’t beste  
van zichzelf geven.

Met z’n allen opkomen tegen kanker 

met SOLIDARITEIT  als Stevoorts stevig anker. 

Het mag dan ook meer dan symbolisch zijn: 

in het centrum een SOLIDARITEITSPLEIN!

En onze vlag vertelt onomwonden 

STEVOORT VREUGDEVOL SOLIDAIR 
VERBONDEN 

c r e at I e f  I n  s t e v o o r t

Stevoortse poëzie
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B u u r m a n ,  Wat  d o e  je  n u ?

Sojabonen zijn één van de belangrijkste 
plantaardige eiwitbronnen. Ze worden 
gebruikt in vegetarische vleesvervangers, 
als voeder binnen de veeteelt, als basis voor 
sojaolie, één van de meest geconsumeerde 
plantaardige oliën wereldwijd. Als in 
Vlaanderen soja kan geteeld worden, dan 
dringen we de invoer uit Zuid-Amerika terug, 
waar vaak gebieden ontbost worden voor 
soja. Door sojabonen te planten in tuinen over 
heel Vlaanderen spoort men in het project op 
welke bodembacteriën dit eiwitrijke gewas 
helpen gedijen in onze bodem.

Een onderzoeker kwam grondstalen nemen en hij overhandigde ons het nodige materiaal: 80 sojazaden, 
een zwarte bloempot, een kleurenkaart, ... We moesten een tijdschema volgen en regelmatig informatie 
over onze plantjes doorgeven via het digitale platform van het project. Tijdens het project werd 
voortdurend informatie uitgewisseld tussen onderzoekers en vrijwilligers via een WhatsApp- en een 
Facebookgroep ….

Sojabonen in Stevoort, 
het beeldverhaal

Voor het project ‘soja in 1000 tuinen’ stelden 
zich meer dan 5.000 gezinnen kandidaat. 
Theo werd één van de 1.000. Hij stelde 
1 vierkante meter niet bemeste grond 
beschikbaar voor het onderzoek. In het 
onderzoek wil men voornamelijk nagaan 
of er op de wortelnodules (zie laatste foto) 
van de sojaplanten bacteriën te vinden zijn, 
die het mogelijk maken om in België soja te 
kweken. Het volledige verhaal kan je lezen 
op https://stevoort.eu/stevertenier/. 
Info over het project vind je op  
https://sojain1000tuinen.sites.vib.be/nl
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Eind mei moesten we op zoek 
gaan naar het eerste bloempje 
en deze datum noteren. 
Sojabloempjes zijn maximum 
0,5 cm groot. Het werd dus een 
heuse speurtocht. We moesten 
10 plantjes selecteren, ze 
voorzien van een sleufetiket 
met de code van het plantvakje. 
Deze 10 plantjes moesten we 

Prachtig gevormde nodules aan een 
heel klein plantje dat bijna volledig 
door de slakken was opgegeten.

Vanaf half april moesten we de grond klaarmaken om 
te zaaien. De m² grond werd ingedeeld in 60 vakken, 
horizontaal van A tot F en verticaal van 1 tot 10. Zo kreeg 
ieder plantvakje een code, bijvoorbeeld  A1, E8, C10 enz. 
Het planten van de sojazaden moest gebeuren tussen 
5 en 15 mei. De zaden moesten 3 cm diep gestoken 
worden en daarna moest de grond goed aangedrukt 
worden. Er werd ons op het hart gedrukt geen extra 
water te geven. De planten moesten het redden 
met de regen die er viel. Intussen hebben ze extra 
water gekregen door de regenbom van half juli en de 
overstroming die erop volgde. 

Op 20 mei verschenen de eerste kiemen. Eind mei 
kregen we een invasie van slakken en plaatsten we 
slakkenvangers.

speciaal observeren. Met de kleurenkaart bepaalden we de groentint van de bladeren, we hielden de 
hoogte van de plant bij …  en telkens werd er een foto gemaakt. Begin juli kregen we instructies over het 
selecteren van 5 van de reeds geselecteerde plantjes. Deze moesten we uitgraven zonder de wortels te 
beschadigen en in de zwarte bloempot planten. Deze potten werden ingezameld en overgebracht naar 
het labo. Daar gaat het onderzoek verder. 



B u I t e n  e n  B I n n e n

Als je in Stevoort rondwandelt en oog 
hebt voor de wat oudere huizen, zal je 
ongetwijfeld de invloed van Hyacinth 
Martens herkennen. De man werd geboren 
in Stevoort op 30 augustus 1847 als 
zoon van een timmerman. Hij werd zelf 
timmerman en in 1881 bouwde hij een  
eigen woonhuis in de Kolmenstraat  
(nr. 5). De bouw van zijn eigen woonhuis 
was voor de bevolking een aanzet om hem 
als bouwmeester te erkennen. Hij kreeg 
nadien opdracht tot het vergroten van de 
Sint-Martinuskerk en later werd hij ook 
gevraagd om een nieuwe pastorie in de 
Alkenstraat (nr. 5) te bouwen.

Een bijzondere realisatie van Hyacinth 
Martens is het huis aan het Sint-Maarten-
plein 62. Dit huis werd in 1875 gebouwd 
in opdracht van Leopold Vanstraelen. 

Oud huis Vanstraelen
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Zijn zoon Gustaaf Vanstraelen en diens 
echtgenote Angèle Hermans woonden er 
samen met hun 13 (!) kinderen. Later ging 
het huis over naar Cécile Vanstraelen en 
werd het geruime tijd verhuurd. Greet 
Vanstraelen en haar man Dirk Martens 
(inderdaad ook ‘ne Martens en … ook 
architect!) hebben er zelf 13 jaar gewoond 
alvorens een nieuwe woning te bouwen 
rechts van de “ouderlijke woning”.  

Op dit ogenblik bewonen Dr. Nyree Claes en 
Dr. Johan Vijgen, samen met hun kinderen 
Anaïs en Sander dit mooie pand. Nyree 
en Johan hebben er tevens hun dokters-
praktijk. Wij mochten even binnen kijken 
en konden een paar mooie foto’s maken 
van een zeer goed gerestaureerde en 
onderhouden woning die bovendien erg 
smaakvol werd ingericht.



Oud huis Vanstraelen

De regels werden vlekkeloos nageleefd 
en velen onder ons hebben er aangename 
avonden aan over gehouden. 
De eerste avond stonden we voltallig 
achter het optreden van onze landsver-
tegenwoordigers, de Rode Duivels. De 
match werd uitgezonden op verschillende 
schermen rond het middenplein, zodat 
iedere tafel kon meegenieten van een 
ontspannen voetbalavond. Uiteraard waren 
een heleboel hapjes en drankjes voorzien. 
Na een zeer geslaagde eerste avond, 
stond er voor de tweede dag helaas wat 
minder goed weer voor de deur, maar dat 
heeft ons niet weerhouden om er alsnog 
een gezellige en sfeervolle avond van te 
maken. Deels de verdienste van Johny en 
de band van Outback. Wij willen hen enorm 
bedanken om er een knallend optreden van 
te maken en voor het versturen van zwoele 
danskriebels richting het middenplein. Het 
was weer top!
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Beestenbar
Beestenfeest in het klein, succesvol 
verwezenlijkt ondanks COVID-19. 

Op de derde en laatste dag van ons 
evenement mocht dan ook het befaamde 
“Schijt je rijk” spel niet vergeten worden. 
Dit omwille van de steun naar onze jeugd-
vereniging en KSA Stevoort toe. Daar 
heeft onze vriend de ezel een “hoopje” 
mee geholpen. Na welgeteld een kwartier 
ronddolen was het al zover. We hadden een 
winnaar. Een leider van de KSA deed zijn 
duit in het zakje en wou gewoon de KSA 
sponsoren, met het laatste lootje en een 
vak in de hoek van het speelveld wist de 
ezel deze er toch uit te kiezen. Proficiat 
ezel, proficiat winnaar en proficiat aan ons 
allen. Om dan toch, na wat tegenslagen, de 
koppen bij elkaar te steken. Om zo voor vele 
mensen, via deze weg, er een onvergete-
lijke mini Beestenfeest editie van te maken.
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Geen gewone editie van het festival, maar 
wel twee avonden vol muziek met op 
vrijdag optredens van The Bluesshufflers 
en Fabriek Akoestiek met Wim Borgers, die 
ons trakteerden op heel wat meezingers.

Zaterdag hadden we Jan Hulsmans en 
vrienden geprogrammeerd. De 53-jarige 
leerkracht, bekend van ‘The Voice’, bracht 
heel wat muzikale pareltjes. Afsluiten 
deden we met ‘Eenzame Reiziger’ van 
Frimout, Nederlandstalige popmuziek door 
weer en wind; letterlijk.

Live A Life komt terug in 2022. De 
organisatie wil graag ook via deze weg 
alle vrijwillige medewerkers van harte 
bedanken. Ook dank aan Kris en Cindy voor 
het heerlijke ijs en Dominique Proesmans 
die zorgde voor de alom bekende ‘Live A 
Life-burger’.

Het zit er weer op:  
Live a Life bubbelt 2021
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Het zit er weer op:  
Live a Life bubbelt 2021

Je vindt deze kleurplaat ook op  https://stevoort.eu/stevertenier/herfst-21/
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t I t e l  t h e m a

Josepha, Frank, Frouke, Gerda, Jan-Julius, Mia, Petra, Semaha en Silke

Colofon 
Wil jouw vereniging of organisatie in de wintereditie een 
activiteit of foto laten opnemen?
Stuur voor 10 november een mailtje naar  
stevertenier@stevoort.be.  
We krijgen graag een seintje vooraf, dan kunnen we al de 
nodige ruimte reserveren. 

Fotografen: Redactieploeg, Zygmund Krzywania, Theo 
Quintiens, KSA, Werkgroep 3+4, Okra, Ferm, Patrick Leurs
Teksten: Redactieploeg, Zygmund Krzywania, Werkgroep 
3+4, Okra, Ferm, Ronny Boussu, Rita Smets en Martine Genné
Vormgeving: tricolor.be      Drukwerk: Realise Printing
Verantwoordelijke uitgever: Josepha Raymaekers
Je kan dit krantje ook in PDF ontvangen per mail. Krantjes 
worden niet verstuurd per post. Het volstaat dit berichtje te 
sturen naar de redactie via stevertenier@stevoort.be
Je mag mijn e-mailadres noteren voor een verzending van 
de STEVERTENIER naar mijn persoonlijk adres : ………………..
............................................................................................

Neem eens een kijkje op https://stevoort.eu/stevertenier/herfst-21/. Je vindt er 
een aantal extra foto’s en bijkomende info. Ons vorig krantje en andere Hasseltse 
wijkkranten kan je ook lezen en downloaden op https://www.hasselt.be/nl/wijkkrant.
Onze wintereditie verschijnt half december, wij doen dan verslag over
•	Stevoortse	kerstbuurten				•	Kunst	in	Steborg				•	Projecten	van	Stevoort	Solidair

De redactie wenst jullie een fijne herfst ...


