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COLOFON

De schoonheid van de natuur als missie om 
de boodschap over de verstoring van ons 

ecologisch evenwicht kracht bij te zetten ...  

Lees verder pagina 13.
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Beste Kiewitenaar,

De herfst kleurt ons mooie Kiewit in al z’n tinten, rood, bruin, 
geel en oranje. Het is genieten om nu door de Kiewitse bossen te 
wandelen of te fietsen. Je ruikt, ziet en voelt de herfst in al zijn 
facetten.

In deze editie, vol afwisseling, een verslag uit drie delen van een 
erg interessante natuurwandeling dat het over sagen en my-
thes van de Kiewitse bomen heeft. Ook een stuk over het domein 
Kiewit de “long van Hasselt”. En om helemaal in de natuur te 
blijven hebben we het ook over ‘een doorstart’ voor leefkwaliteit 
Kiewit. 

Wist je dat er op de begraafplaats in Kiewit een nieuw kunst-
werk staat? Muzikaal talent hebben we ook zat in onze wijk. 
Een interview over de man die met zijn handen en stokken over-
al op kan trommelen. Muzikant en percussionist ‘Bert Peyffers’. 

Er is de natuurfotograaf, Boudewijn Dupont, talent van Kie-
witse bodem, verder nog heel wat informatie over o.a. de uit-
breiding van het ‘buurtinformatienetwerk’. Er staat wat in ‘uit 
de oude doos’. Er zijn gedichten, prachtige cartoons en mooie fo-
to’s en natuurlijk ons rubriekje waar we even kunnen stilstaan 
bij ons zelf, filotoontje.

Veel leesplezier. 

Philip Scheepers

Vanwege de hele Kriskras Kiewit redactie wensen we jullie voor 
2022 het allerbeste en vooral een goede gezondheid.
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Naar aanleiding van veertig jaar kinder-
boerderij willen we jullie het verhaal van 
Renaat Vanheusden niet onthouden en 
zijn bijdrage in de schijnwerpers zetten 
om van het domein, waarvan de kinder-
boerderij toch een belangrijk onderdeel is, 
een “long” van Hasselt te maken. 
Hij vertelt hierbij graag hoe dit tot stand 
is gekomen. Om de chronologie in ere te 
houden werden de belangrijkste data in 
het vet gedrukt.

Renaat Vanheusden:  
“Heb ik ook niet mijn steentje 
bijgedragen?”
Gedurende vele jaren heeft het stadsbe-
stuur zijn domein in Kiewit verpacht aan ja-
gers die ervoor moesten zorgen dat er niet 
te veel hazen en konijnen onze tuinen ble-
ven plunderen. Wij hadden lange tijd niet te 
klagen over het gedrag van deze jagers. Dat 
veranderde echter nadat op 21 april 1970 
door het stadsbestuur het jachtrecht (voor 
negen jaar!) werd toegekend aan een nieu-
we groep jagers uit Zonhoven. Die mannen 
dachten dat ze alles voor het zeggen had-
den en weerden zowel voetgangers, fiet-
sers en ruiters met hun paarden. 

Daarom richtte ik op donderdag 25 febru-
ari 1971 een schrijven aan het college van 
burgemeester en schepenen om aan de 
agenda van de eerstvolgende vergadering 
van de gemeenteraad voor wat betreft het 
domein Virga Jesse te Kiewit volgend punt 
toe te voegen: “Wie is verantwoordelijk 
voor het plaatsen van verbodstekens voor 
voetgangers en paarden in niet-afgesloten 
wandelpaden?” Nauwelijks een week later, 
op 4 maart 1971, kreeg mijn vrouw thuis 
bezoek van buurvrouw Irma Brems, echt-
genote van Paul Holsteyns, met het bizarre 
nieuws dat haar zoontjes Francis en Patrick 

al spelend in het domein op geweerschoten 
onthaald werden. Dezelfde avond schreef ik 
een nieuwe brief aan het stadsbestuur: “Tij-
dens de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad zou ik gaarne – als aanvul-
ling op mijn eerder ingediende vraag naar 
het plaatsen van verbodstekens in de bos-
sen van Kiewit – bijkomende inlichtingen 
willen vernemen over de voorwaarden van 
het huurcontract van de stad met de heer G. 
Vandickelen van Zonhoven. De jongste we-
ken bereiken mij steeds meer klachten over 
het wegjagen van rustige wandelaars of 
spelende kinderen door gewapende jagers.” 

Die eerstvolgende gemeenteraad vond 
plaats op maandag 8 maart 1971 en ik had 
voor een keer mijn tekst op papier gezet. 
Die luidde als volgt: “De jongste weken heb-
ben verschillende personen mij gevraagd 
bij het stadsbestuur tussen te komen i.v.m. 
de groep jagers, die sinds verleden jaar het 
jachtdomein Virga Jesse (60 ha) huren van 
de stad voor een bedrag van 30.154 fr. Het 
gaat o.m. om rustige wandelaars, die uit de 
wandelwegen in het bos verdreven worden, 
om spelende kinderen die met geweerscho-
ten op de vlucht gedreven worden, om rui-
ters die met hun paard de toegang ontzegd 
wordt, nochtans met nieuw-aangebrachte 
verbodstekens langs de Kiewitstraat. Ik zou 
graag inlichtingen willen hebben over de in-
houd van het huurcontract. Inderdaad heeft 
de vorige gemeenteraad deze verpachting 
goedgekeurd, zonder wellicht voldoende 
waarborgen te eisen van de nieuwe pach-
ters. Waar bij mijn weten geen klachten wa-
ren over de vorige jachtpacht in het domein, 
die vorig jaar verliep, zijn wij misschien te 
naïef geweest ten overstaan van de nieuwe 
pachters. Anderzijds is het zo – nu iedereen 
spreekt over van behoud van natuurschoon 

– dat wij hier te Hasselt een enige gelegen-

Hoe het Domein Kiewit 
de “long van Hasselt” werd
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heid hebben om een prachtig domein open 
te stellen als wandelpark voor iedereen. Ik 
zou hierbij willen vragen aan de gemeen-
teraad de mogelijkheid te onderzoeken om 

– indien mogelijk volgens het huurcontract, 
en zoniet door opzegging hiervan – het 
stadsdomein Virga Jesse open te stellen 
voor het publiek, in ieder geval tijdens de 
weekends en tijdens de vakantieperiodes, 
en het dus in te richten als wandelpark, 
met voldoende rustbanken, wandelwegen 
en zelfs een lokaal om hongerigen te spij-
zen en dorstigen te laven. Bovendien zou 
ik toch een onderzoek willen vragen naar 
de gedragingen van de nieuwe jagers, die 
zoals ik vermeldde veel te brutaal optreden 
tegen mensen en die daarenboven ook de 
dieren niet ontzien. Inderdaad, mij werd ge-
zegd dat zij de volledige wildstand als hun 
volste eigendom aanzien, waarbij zij het 
recht zouden hebben om – zoals de jager 
uit Kurpfalz in het liedje – het wild omver 
te schieten gelijk het hen bevalt, onafgezien 
van de tijd van het jaar en de aard van het 
wild.” 

Uit het antwoord van de burgemeester ont-
hield ik twee dingen: hij zou de jagers op 
de vingers tikken, maar jammer genoeg 

zou volgens het contract de pacht nog acht 
jaar gelden. Niet gerustgesteld door dit ant-
woord ben ik op het secretariaat de tekst 
van het huurcontract gaan opvragen. Dat 
bleek reeds in 1953 (in dit jaar werd het do-
mein door de stad aangekocht) opgesteld 
te zijn en was sedertdien ongewijzigd ge-
bleven. Het bevatte niet minder dan dertien 
artikelen, waarbij mij vooral artikel zes aan-
genaam getroffen heeft. Daarin stond o.m.: 

“De stad zal eveneens het recht hebben ge-
durende de jachttermijn sommige percelen 
aan het jachtrecht te onttrekken.” 

Gewapend met die tekst heb ik dan tijdens 
de volgende gemeenteraadszitting, bij de 
goedkeuring van het verslag van de zitting 
van 8 maart 1971, gevraagd om daar werk 
van te maken en bijgevolg het domein open 
te stellen. Dat heeft dan toch nog een heel 
tijdje geduurd, gelukkig geen acht jaren! 
Het ging wel stap voor stap. 

Een eerste stap: tijdens de gemeente-
raadszitting van maandag 22 november 
1971 nam raadslid Wim van Lishout mijn 
voorstel over en pleitte eveneens voor het 
openstellen van het domein voor het pu-
bliek. Hij kreeg van schepen Staf Storms als 
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antwoord: “Het Virga Jessedomein kan niet 
opengesteld worden voor het publiek we-
gens bestaande jachtrechten en huurover-
eenkomsten. Zodra dit echter mogelijk is, 
zal het ook gebeuren.” Ondertussen (sep-
tember 1971) was in Kiewit een ouderver-
eniging voor de parochiale scholen opge-
richt, die ook ging ijveren voor de opening 
van het domein. 

Een tweede stap: de Kiewitse oudervereni-
ging meent (op 20 april 1972) dat de jachto-
vereenkomst níét het ware beletsel kan zijn 
om het domein in te richten en open te stel-
len. Zij meldt deze mening aan het stads-
bestuur. 

Een derde stap: Op maandag 18 decem-
ber 1972 bespreekt de gemeenteraad de 
begroting voor 1973. Die vermeldt voor het 
eerst “studiekosten inrichting domein Kie-
wit voor 1.000.000 fr.” In zijn verslag over 
deze vergadering schrijft Het Belang van 
Limburg: “De heer Vanheusden (VU) vroeg 
in hoeverre er bij het opstellen van de be-
groting rekening werd gehouden met de 
suggesties voortspruitend uit de Kiewitse 
wijkvergaderingen en de heer Vanlishout 
verdedigde de verdere uitbouw van het 
park van Kiewit (enkele weken geleden was 
de visvijver aangelegd!) en vroeg dat de ge-
plande studie van dit park in overleg met de 
gemeenteraadsleden zou uitgevoerd wor-
den.” 

Een vierde stap: Over de gemeenteraads-
zitting van maandag 21 mei 1973 schrijft 
Het Belang van Limburg: “Het politieregle-
ment op het hengelen in de vijver van het 
stedelijk domein te Kiewit kon goedgekeurd 
worden en het stadsbestuur van Hasselt wil 
domein Kiewit tot een groots recreatieoord 
maken.” Het Belang van Limburg vermeldt 
nog enkele kleine stappen. Uit de gemeen-
teraadszitting van maandag 25 juni 1973: 

“Schepen Storms vroeg goedkeuring van 
de ereloonovereenkomst voor het opstellen 
van een richtplan voor het domein Kiewit. 

De heer Van Lishout meende dat men ook 
rekening moest houden met de uitrusting 
van het kasteel.” En over de zitting van 
maandag 9 juli 1973: “Het stadsbestuur wil 
te Kiewit een sportzaal bouwen op het do-
mein Kiewit, dat men zinnens is uit te bou-
wen tot een groots recreatiecentrum met 
voldoende sport- en speelvelden.” Een laat-
ste en grote stap: op woensdag 10 oktober 
1973 bloklettert Het Belang van Limburg 
over de gemeenteraadszitting van maan-
dag 8 oktober 1973: “Domein Kiewit wordt 
‘long’ voor Hasselt”. Het blad vermeldt het 
standpunt van burgemeester Paul Meyers: 

”Hij zei dat het park zo integraal mogelijk zal 
bewaard blijven. Het is thans 70 ha groot en 
de stad hoopt nog een aanpalend stuk land, 
groot 8 ha en eigendom van het bisdom, 
te kunnen bijkopen. Ongeveer 15 ha van 
het domein zullen aan sportinfrastructuur 
worden besteed. De rest zal worden uitge-
bouwd als volwaardig wandelpark. Het do-
mein is dan bedoeld voor de inwoners van 
heel de stad.” 

En zo kon men in “De Hasselaar” van no-
vember 1973 vernemen: “De gemeente-
raad heeft het schepencollege gemachtigd 
om een ontwerper (voor domein Kiewit) aan 
te duiden.” En op maandag 18 november 
1974 verstrekte schepen Storms in de ge-
meenteraad “nadere uitleg over het ont-
werp van sporthal dat in de Putvennestraat 
zal worden verwezenlijkt” (dagblad Het Volk 
van 20 november). De rest van het verhaal 
kennen we: in april 1975 werd het “Engels 
park” gerenoveerd, in februari 1976 werd 
de Imkerhal geïnstalleerd, op zaterdag 26 
juni werd de “kinderboerderij” officieel ge-
opend en in september van datzelfde jaar 
werd het “Koetshuis” 
gerenoveerd. 

Renaat Vanheusden
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Steun ons via de100kmrun.be
#de100kmrun

Samen lopen 
tegen kanker

De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is 
een uniek loopevenement waarbij teams van 
vier lopers samen 100 km lopen ten voordele 

van de strijd tegen kanker. Eén loper start 
als eerste, en na elke 10 km sluit een extra 

loper van het team aan. Ze lopen samen, 
komen ook samen over de finish en het 

team legt op die manier samen 100 km af.

Om te kunnen deelnemen aan de 
100km-run zamelt elk loopteam minstens 

2500 euro startgeld in. Zo steken de 
lopers kankerpatiënten een gigantisch 

hart onder de riem én geven ze het 
kankeronderzoek een enorme boost.

Dat is nodig, want elk jaar horen 
40.000 Vlamingen dat ze kanker hebben. 
Hoewel kanker steeds beter kan worden 
behandeld, overleeft een op de drie de 
ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, 
ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.

Daarom springen de lopers van de 
100km-run en Kom op tegen Kanker bij. 
Wij investeren de netto-opbrengst van de 
100km-run in onderzoek dat een directe 
meerwaarde heeft voor het welzijn van de 
patiënt én waarbij de financiële nood het 
hoogst is. Zo maken we dus voor heel wat 
kankerpatiënten rechtstreeks het verschil.

                               1 / 2

Organisatie Kiewit: 
Annelies Dillen, Michael Mariën, Dimitri Holsteens en Griet Knapen
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Wij lopen mee!  
Help ons om ons startgeld 

bij elkaar te krijgen.

HIER PERSO-FOTO 100MM X 90MM

HIER QR-CODE 
25MM X 25MM

Scan de QR-code en doe een gift  
via onze persoonlijke teampagina!

Een actie in het kader van  
de100kmrun.be | #de100kmrun

'Run for Mum' verkoopt wenskaartjes
Run for Mum hoopt op zondag 20 maart aan de start te verschijnen van de 100km-run voor Kom op tegen Kanker!
Als actie om onze 2500 euro startgeld bijeen te zamelen, verkopen wij oroginele handgemaakte wenskaartjes voor
alle gelegenheden (geboorte, verjaardag, Kerstmis, succes, beterschap, ...) Koop kaartjes en steun het
wetenschappelijk kankeronderzoek!

Praktische info:
kaartjes te bekijken op onze website (scan de QR-code hieronder)

kaartjes te bestellen via www.facebook.com/Run-for-Mum of griet.knapen@telenet.be

Steun ons!
Een kaartje kost € 2,00 (omslag inbegrepen)

Of stort een gift!
Wil je ons rechtstreeks steunen met een gift? Scan dan de QR-code hieronder en doe een gift via onze teampagina.
Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

                               2 / 2
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Dit belangt ieder van jullie aan! Het is hét plat-
form waar de Kiewitenaar gebruik van zou moe-
ten maken. Waarom? Waar heeft hij het over? Ik 
heb het over de werkgroep Leefkwaliteit Kiewit. 
En waar situeert deze werkgroep zich in de gro-
te Kiewit-organisatie? Iedere inwoner van Kiewit 
kent zeker of zou toch de vzw Kiewit moeten 
kennen met al haar onderafdelingen: Kiewit-
fonds, Kriskras Kiewit, OntmoetingsCentrum 
De Binder, Pukkelpop, KiewitFun en jawel ook 
Leefkwaliteit. Meer informatie over deze onder-
afdelingen vind je op de website vzwkiewit.be. 
Dit zijn allemaal actieve afdelingen met geën-
gageerde vrijwilligers uit de wijk die zich belan-
geloos inzetten om van Kiewit een aangename, 
leuke en veilige plaats te maken waar het fijn is 
om te wonen.
Maar, laten we het hier eventjes over Leefkwa-
liteit Kiewit hebben. Deze groep is gestart als 
“Leefmilieu Kiewit”, maar later kwamen we er-
achter dat deze naam de lading niet voldoen-
de dekt. We streven er nl. naar om veel verder, 
breder, dieper te gaan. En wat dat allemaal be-
tekent, daar zal in de komende maanden een 
nieuwe visie en doelstelling voor uitgeschre-
ven worden. De huidige website, vzwkiewit.be/
leefmilieu, verraadt al een beetje wat onze be-
doeling is, maar deze visie zal dus binnenkort 
aangepast en waarschijnlijk uitgebreid worden. 
Enkele kernwoorden mag je nu al onthouden: 
verbetering van de levenskwaliteit, de leefom-
geving, de verkeersveiligheid en het garanderen 
van een aangenaam leefklimaat in Kiewit. Noem 
het gerust heel ambitieus. 
Niet onbelangrijk en zeker vermeldenswaard zijn 
de partners waar Leefkwaliteit Kiewit mee aan 
tafel zal zitten en die onmisbaar zijn om onze 
visie en doelen hard te maken. En dat zijn de 
Stad Hasselt en de Vlaamse Landmaatschappij. 
Zij zijn uiteraard heel belangrijk in dit hele ver-
haal omdat wij alleen maar als spreekbuis kun-
nen optreden naar hen. Voor de uitvoering zijn 
wij afhankelijk van het advies van VLM en van 
de Stad Hasselt. 
Ik weet het, het klinkt afgezaagd maar ook hier 
heeft Corona een beetje roet in het eten ge-
gooid en de reeds opgestarte werkzaamheden 

achteruitgeschoven. De lijst van knelpunten en 
probleemgevallen, die we aan de Stad hadden 
voorgelegd, is een beetje in de vergeethoek ge-
raakt, maar zal zeer binnenkort weer boven wa-
ter gehaald worden.
Wat zijn de plannen en de volgende stappen? 
Leefkwaliteit Kiewit wil een doorstart doen om 
het in een vliegterm uit te drukken. Sowieso 
doen we de herstart met de reeds bestaande le-
den van onze werkgroep, aangevuld met inwo-
ners die hiervoor interesse hebben. We zijn nu 
reeds met enkele mensen samengekomen om 
te kijken hoe we dit gaan aanpakken. 
Een eerste stap is het geschreven medium, nl. 
Kriskras Kiewit, zodat we zeker iedereen in onze 
wijk bereiken. Wat willen wij? Wij willen graag 
dat iedere Kiewitenaar op de hoogte is van ons 
bestaan. Wij willen ook graag dat iedere Kie-
witenaar er zich bewust van is dat verbetering 
van levenskwaliteit, leefomgeving en veiligheid 
voor ieder van ons heel belangrijk is. Een kleine 
brainstorming bracht ons al tot volgende onder-
werpen of thema’s: de veiligheid voor fietsers, 
verkeersmobiliteit, participatie Aero Kiewit, ver-
kavelingen, de pijpleiding, VLM-projecten. Dit 
lijstje is niet limitatief en zal dus zeker aangevuld 
worden met jullie voorstellen.
En hoe willen we dit realiseren? Wij hopen dat 
de lezer van deze tekst zich wat aangesproken 
voelt voor een engagement, hoe minimaal ook, 
om mee te werken aan ons ideaal. Daarom kan 
je je altijd kandidaat stellen via onderstaand 
mailadres. Een simpel mailtje om te zeggen dat 
je geïnteresseerd bent is voldoende. Je zal dan 
later verder op de hoogte worden gebracht en 
uiteraard uitgenodigd worden voor de volgende 
bijeenkomst van Leefkwaliteit Kiewit. Dus, ho-
pelijk tot binnenkort.
Wil je graag meer horen of weten, wil je graag 
deelnemen aan deze werk-
groep, wil je graag wat 
suggesties of tips kwijt, 
aarzel dan niet om ons te 
contacteren via: leefmili-
eu@vzwkiewit.be

Johan Keunen

Een doorstart voor Leefkwaliteit Kiewit
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REVEIL21 
Kerkhof KIEWIT
1 november - 17-19 u.

Toen viel de avond op Allerheiligen.
Het kerkhof van Kiewit had de voorgaande 
dagen al vele bezoekers gekend. 

Het was een mooie aanblik:
zoveel bloemen, plantjes, kaarsen en lichtjes.
Bij het vallen van de avond werden meer 
kaarsen ontstoken.
Het vuur in de schalen werd aangewakkerd.
In de achtergrond klonk muziek, geschreven 
uit eerbetoon aan mensen die nu niet meer 
onder ons zijn, enkel in het hart.

Muziek wakkert gevoelens bij mensen aan: 
het verzacht, het raakt.
Heel dit gebeuren bracht iedere bezoeker tot 
een zekere ingetogenheid.
Zo vertelden vele mensen het aan ons. Het 
gaf hen een warm gevoel.
Ze namen een kaarsje mee om neer te zetten 
bij hun dierbare(n).
Een teken van liefde en genegenheid aan 
diegenen die ze missen.
In de grote laan kon je teksten lezen die 
iedereen deed stil staan bij zowel de dood 
als het leven. Allebei intens verbonden met 
elkaar.
Het is erg duidelijk: we vergeten zo geen 
enkele overledene.

Wilfried op ’t Roodt

OPROEP
Voor de Reveil22 willen we graag een oproep 
doen aan mensen die willen meewerken om 
dit verder uit te bouwen.  Dit jaar klonk er 
geen live-muziek, maar misschien ben jij wel 
iemand die dit bijzondere gebeuren van het 
jaar zou willen opluisteren met betekenisvolle 
liedjes en muziek.

Gelieve je engagement kenbaar te maken: 
wilfried.optroodt@gmail.com
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Ik bezoek ze graag, oude graven, waarvan de letters zo 
verduurd zijn dat niemand ze nog kan lezen, laat staan ze 
herinneren. Ik zie begraafplaatsen als een onderdeel van het 
alledaagse leven. Ze zijn de tijdelijkheid van ons bestaan. Ze 
fungeren als een bibliotheek van stenen en een openlucht-
museum van de dood. De tijd staat niet stil, de verzameling 
aan stenen wordt steeds groter.
Begraafplaatsen bieden de bezoekers een plaats om tot rust 
te komen, en soms ook om wat vrije tijd door te brengen. Het 
contrast tussen een levendige dorp en zijn begraafplaats kan 
niet groter zijn. Hier wordt de wereld van de levenden het 
meest verbonden met de wereld van de doden. Dit concept 
wordt ‘heterotopia’ genoemd door Michel Foucault. Hetero-
topia is een tussenruimte. Ze is anders. Bijvoorbeeld een be-
graafplaats, een ruimte dat bemiddelt tussen de doden en 
de levenden. Net zoals een museum heterotopisch is: een 
plaats die bemiddelt tussen het verleden en het heden. 
Zo zoekt ieder mens zijn heterotopisch plekje en geeft het 
een eigen betekenis. 

Kiewit heeft een mooie en moderne heterotopische plaats. 
Maar de oude graven moeten er stilaan plaatsmaken voor 
nieuwe.  Je hebt een hele som betaald voor een mooie graf-
steen, in arduin, marmer, graniet of dergelijke. Maar als de 
concessie verloopt, wat gaat er dan gebeuren met deze 
waardevolle stenen? 
Hierdoor geïnspireerd, maakten enkele kunstenaars in oplei-
ding van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten een 
uniek werk voor verschillende begraafplaatsen. De ruimtelijke 
en kunstige uitdrukking van deze leerling-kunstenaars geven 
betekenis aan de dood. De vergankelijkheid van het leven 
staat in schril contrast met de eeuwigheid van hun werken. 

Voor het kerkhof van Kiewit ontwierp Roland Klaykens een 
beeld dat als titel ‘De overtocht’ kreeg. De mens in de over-
gang van leven naar dood. Een bange, aarzelende stap rich-
ting eeuwigheid of vergetelheid. De kubusblok staat symbool 
voor het voorbije leven; de grafstenen die wegzinken in de 
aarde representeren de verdwijnende li-
chamelijkheid. De menselijke figuur zet 
een weifelende stap richting metamor-
fose. Als doel doet dit werk ons naden-
ken over wat er nog rest als ook het graf 
zelf verdwijnt...

Karine Peters 

Heterotopia in Kiewit
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“Gisteren had ik mezelf beloofd het morgen te doen.” 
De man kijkt half tevreden naar de spade. 
“Maar dat zeg ik al een week,” voegt hij eerlijkheidshalve toe.

Hij kan er niet aan doen dat de tijd verschrompeld is.
Het gat in de tuin lijkt nergens op. Niet op een zwembad, 
niet op een vijver, zelfs niet op een ploeterbad. 
De huid van zijn handpalmen gloeit, snel zouden het blaren zijn.
“Heel wat werk nog voor de boeg,” smaalt de buurman.
“Hoeveel water wil je erin?”
“Een olympisch bad, ongeveer. De tuin is groot genoeg, mijn vrouw zwemt...”
“Geen poot,” denkt de buurman, “steek ik uit,” en vraagt terloops.
“Hoeveel kruiwagens?”
“Vijf.”
Hij knikt.

Ze kijken hoopvol naar wat ooit een tuin was.
“Morgenochtend komt ze terug?”
De man knikte, hopeloos, zuchtte.
“Het is een verrassing.”

Jee kast

Leuk nieuws van Junior Leroux. 

Dank je wel Junior om dit 
met ons te delen:

‘Ik wou via deze weg even melden dat 
mijn tweede kortverhalenbundel: 
“Wie niet horen wil, moet lezen”, 

ondertussen uit is.
En de cover is deze keer ontworpen 

door Jee Kast. Je ziet voor wat de 
Kriskras allemaal niet goed kan zijn hè.’

JEE KAST
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Fine-Art Natuurfotograaf 
BOUDEWIJN DUPONT

Boudewijn Dupont werd in 1973 in Kiewit 
geboren als jongste in een gezin van zeven 
zonen. Zijn ouders zijn Mia en Vic Dupont-De 
Baerdemaeker. Hij is vernoemd naar koning 
Boudewijn I van België, die zijn peter was. Al 
tijdens zijn studie was hij gefascineerd door 
fotografie en natuur. Hij was lid van de plaat-
selijke fotografieclub en heeft de evolutie ge-
zien van analoge ontwikkeling in een donkere 
kamer naar digitale ‘editing’ met Lightroom.
Boudewijn is altijd een Entrepreneur geweest, 
maar vandaag is hij fulltime natuurfotograaf 
en ‘Artrepreneur’ met een missie. Hiervoor 

reist hij naar na-
tuurgebieden 
over de wereld.
Gesteund door 
zijn lieve vrouw 
Kim en zijn schattige kinderen: Viktor, Char-
lotte en Marie-Julie, vecht hij tegen de versto-
ring van ons ecologisch evenwicht.
De opwarming van de aarde en het uitster-
ven van belangrijke diersoorten zijn twee gi-
gantische speerpunten in zijn zoektocht naar 
mooie beelden die mensen kunnen ontroeren 
om deze boodschap kracht bij te zetten.
Hij deelt graag zijn Fine-Art fotografische 
kunst met het grote publiek tijdens nationale 
en internationale exposities en steunt graag 
relevante goede doelen zoals: WWF, Artsen 
zonder Grenzen, Greenpeace, Amnesty Inter-
national, Unicef, ... 

Op zijn Instagram account heeft hij meer dan 
16.000 volgers en zijn werken kunnen ook 
online bekeken worden via www.boudewijn-
dupont.com.

Talent van Kiewitse bodem
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Een doodgewone maandag wordt plots 
kleurrijker als Bert Peyffers, muzikant in hart, 
nieren en de rest van zijn lichaam, aan komt 
dansen met zijn lange blonde manen wap-
perend in de wind. Anders dan het vorige 
interview heb ik me nu wel voorbereid en... 
that feels fine.

KkK:  Dag Bert. Kan je je even voorstellen? 
Ben je al lang bezig met muziek? 
Bert: Ik ben Bert Peyffers, 25 jaar, muzikant 
en muziektherapeut.Op vijfjarige leeftijd heb 
ik mijn eerste djembé gekregen en sindsdien 
speel ik percussie.
KkK: Uit goede bron heb ik vernomen dat je 
al langer trommelde op alles wat ook maar 
enigszins geluid voortbracht en dat toen je 
moeder - bijna aan een zenuwinzinking toe - 
overging tot de aanschaf van een drum? (één 
wenkbrauw omhoog)
Bert lacht: Toen ik zes jaar was, ben ik naar de 
muziekacademie gegaan. Na 1 jaar notenleer 
mocht ik een instrument kiezen van mijn moe-
der zolang het geen drum zou zijn. (grijnslach) 
Het werd toch een drum. Deze ruilde ik al vlug 
in door potten en pannen die ik op een aty-
pische manier bespeelde zoals bv. een con-
ga met stokken. Ne Cubaan draait zich om in 
zijn graf, jong. (lach) Daarnaast heb ik ook van 
jongs-af-aan een passie voor de mens, hetgeen 

vorm kreeg in muziektherapie wat ik nu geef en 
héél graag doe. 
KkK: Welke studies heb je dan gevolgd?
Bert: In het middelbaar heb ik het overal maar 
2 jaar uitgehouden (lachje). De twee eerste ja-
ren heb ik artistieke opvoeding gehad met o.a. 
tekenen, muziek, theater..., vervolgens naar het 
Phiko, dan Kindsheid Jesu en daarna muziek. 
Dan ben ik jeugd- en gehandicaptenzorg gaan 
volgen. Op de hogeschool heb ik orthopeda-
gogie gedaan en ondertussen werkte ik als 
muzikant en muziektherapeut. Muziektherapie 
studeer ik ook nog bij in Gent.
KkK: Wat als je geen muzikant zou geworden 
zijn, deed je dan aan Beeldende kunsten?
Bert: Jaja dat had gekund, of schrijver of film-
maker. Schilderen niet maar tekenen wel. Maar 
waarschijnlijk was ik dan psycholoog of filosoof 
geworden. 
KkK: Welke instrumenten bespeel je en welk 
is je hoofdinstrument?
Bert: Ik ben een echte Belgische percussionist 
omdat er verschillende stijlen inzitten en dat is 
net mijn stijl. Een eigen identiteit vind ik belang-
rijk, dat ze je dadelijk herkennen op de radio. 
Cajon is mijn hoofdinstrument en andere instru-
menten zijn udu een Nigeriaanse kruik met gat 
in, contrabas, gitaar als muziektherapeut, saxo-
foon, mandoline, ukelele en piano, mijn eerste 
instrument.

Bert Peyffers
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KkK: Met welke bands speel je allemaal? Wat 
zijn je inspiratiebronnen?
Bert: De Wamaki’s, Ão die naar de knockout van 
soundtrack gaan wat zoiets is als rock rally maar 
breder gaat, Bertskunk waarmee ik ooit heb 
meegedaan aan Belgium’s got talent, Papillons, 
Vermin Twins, Amber Haddad Quintet , Alma de 
Lagunas en Matthieu en Guillaume. Een grote 
inspiratiebron is Ali Farka Touré geweest. Daar 
zit een klankkleur in die mij iets doet alsook het 
repetitieve, het creatieve. Een kantelpunt voor 
mij als muzikant. Hier besefte ik dat samen-
spelen belangrijk is. Ook Belgische artiesten, 
vele die ik ken, inspireren me. Daarbuiten heb 
ik geen idolen. Contrabas, daar heb ik ook een 
liefde voor en ik speel veel samen met contra-
bassisten. 
KkK: Welke muziek hoor je graag en welke 
het liefste?
Bert: Het commerciële op radio’s is niet mijn 
ding. De klank ervan spreekt mij absoluut niet 
aan. Ik luister veel naar wereldmuziek met klank-
kleuren. Ik hou van platen die, als je ze opzet, je 
het gevoel geven dat je ook echt in die ruimte 
zit en het niet te proper is zoals bij bv. de Bue-
na Vista Social Club waar de bongo’s keislecht 
klinken maar juist daardoor supergoed. Je zit 
gewoon tussen die mannen.
KkK: Hoe is muziek je grote passie 
geworden?
Bert: Ik ben zo geboren. Op mijn doopsuiker 
stonden muzieknootjes alsof het voorbestemd 
was. Op de radio kwam kortjakje op en ik deed 
teken naar mijn moeder, kijk dat is hetzelfde als 
het muziekje in mijn park. Toen was al duidelijk 
dat ik muzikaal was.
KkK: Stel dat je heel bekend wordt, zou je dan 
ook spelen met buitenlandse artiesten?   
Bert: In principe wel. Ik moet gas terugnemen 
vanwege mijn gezondheid door de drukte. Ão 
is de band waar ik in de toekomst waarschijn-
lijk volledig voor ga. De wamaki’s, heel goede 
muzikanten, hebben allemaal een job en gaan 
mij op termijn misschien tegenhouden. Ik heb 
de Wamaki’s gemaakt tot wat ze nu zijn. Nu is 
het aan hen. 
KkK:  Waar geniet je het meest van bij het 

spelen van muziek?
Bert: Het gevoel dat je naar een andere planeet 
verhuist en dat mensen komen zeggen dat ze 
zin krijgen om zelf te spelen als ze mij bezig zien.
KkK: Doet het lange spelen geen pijn aan je 
handen?
Bert: Neen, ik speel vanaf vijf jaar, mijn lichaam 
is daar gewoon in meegegroeid. Ik kan uren 
cajon spelen, thans pijnlijker dan djembé omdat 
dat op hout is.  
KkK: Beleef je veel avonturen als muzikant?
Bert lacht: Ja, om een band uit de nood te hel-
pen ben ik bas gaan spelen tijdens een optre-
den. De drummer was veel te laat, zette gauw 
zijn ding op en riep dat hij klaar was. De gor-
dijnen gaan open voor een volle zaal en hij 
stelt vast dat hij zijn stokken vergeten is. Heel 
genant. Een kameraad is toen rap komen beat-
boxen en we hebben in de keuken enkele polle-
pels gehaald zodat hij terug kon overnemen van 
die beatboxer.                                                                                               
KkK: Heb je eigen composities en wat heb je 
zoal uitgebracht op vinyl of cd?
Bert: Thuis liggen er nog onuitgebrachte, ben 
nogal kritisch. Ik heb er thans ooit een wedstrijd 
mee gewonnen. Voor Ão ga ik er wel enkele op-
pikken. Voor een documentaire van Ruben van 
Gucht bij de VRT heb ik muziek geschreven. Een 
ep van de Wamaki’s is uit op cd . Een lp van Ão 
waar ik bij meespeel en op de lp van de Amber 
Haddad Quintet staan stukken van mij.
KkK: Ben je ook in andere kunstvormen 
geïnteresseerd?
Bert: Jazeker in allemaal. Onlangs heb ik een 
masterclass gegeven in de dansopleiding hoe 
je voor een blind publiek een dansvoorstelling 
kunt maken.
KkK: Hoe gaat dat?
Bert: Met muziek en voelen.
KkK: Reis je graag?
Bert: Nee, raar hé. Ik reis wel veel in België 
(schaterlach), ben graag hier. Ik ben geen reis-
dier.
KkK: Wat maakt je het meest trots op wat je 
al gedaan hebt?
Bert: Ik werk in een woonzorgcentrum waar een 
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man in het laatste stadium van dementie, rede-
lijk recent, psychisch heel fel aan het lijden was. 
Zijn familie leed daar ook erg onder. Dit is niet 
het laatste beeld dat je van je vader wil. Ik ben 
er toen in geslaagd om met die man muziek te 
maken en hij was superblij en euforisch. De dag 
erna komt de zoon naar mij toe en zegt dat zijn 
vader aan het sterven is. s’Anderdaags sterft hij 
echt. Ik vertel die zoon dat ik de dag ervoor nog 
muziek had gemaakt met zijn vader en hij heel 
happy was. Ja, hij speelde vroeger muziek, zegt 
zijn zoon en bedankte me omdat hij nu een an-
der beeld heeft van zijn overleden vader. Ik werk 
nu meer met dementerenden en hun kinderen 
zien hoe ik hen aan het lachen breng. Dat gevoel 
is magisch. Ik ben trots dat ik daar deel van mag 
uitmaken. Het is niet voor bevestiging, een goe-
de therapeut moet dat kunnen loslaten.
KkK: Ben je hyperkinetisch?
Bert: Ik ben eigenlijk een hele rustige met een 
druk leven. (lach) Ik kan wel heel fel piekeren, 
in mijn denken ben ik wel hyper, nog een lange 
weg af te leggen daar.
KkK: Wat is het belangrijkste in je leven?  
Wat is je doel in het leven en hoe zie je jezelf 
binnen vijf jaar? 
Bert: Muziek! Mijn heel leven, alles is via muziek 
gegaan. Liefde ook, maar dat krijg ik voldoende 
in mijn omgeving. Ik stel mij wel de vraag als ik 
geen muziek meer maak, ben ik dan nog geliefd.
(lach) Ik hang heel fel vast aan mijn identiteit als 
muzikant en muziektherapeut, alles is daarrond 
opgebouwd, heel mijn vriendenkring en mijn 
manier van denken. Dus in deze maatschappij 
blijven volhouden dat ik volledig mijzelf kan zijn 
en daarmee binnen de lijntjes kan kleuren. Over 
vijf jaar zal ik wel beroepsmatig geconcentreer-
der en maar met 2 bands aan muziek blijven 
doen. Maar ik denk dat ik muziek een andere 
invulling ga geven en kiezen voor kinderen en 
mijn gezin.
KkK: Wat zijn je favoriete percussionisten 
of drummers? Met welke muzikant zou je 
absoluut willen samenwerken?
Bert: Van percussionisten vind ik Itamar Doa-
ri en Steven Brezet en internationaal Paquito 
Gonzalez en Israël Suarez oftewel El Piraña die 

vast speelde bij Paco de Lucia. Van drummers 
Daniel Jonkers. Samenwerken met Naima Joris 
van hier en met de knappe Mayra Andrade die 
nu wel popmuziek speelt maar ook mooie Por-
tugese muziek heeft gemaakt.
KkK: Wat is de raarste vraag die ze je gesteld 
hebben in een interview?
Bert: Dat was voor Story, “Wat heeft je mama 
aan haar stem?”. Dat deed helemaal niet terza-
ke. Het ging eigenlijk over mijn performance en 
ik vond dat een rare vraag toen.
KkK: Je moeder Marianne Peyffers was 
zangeres?
Bert: Ja, bij balorkesten met hele goede muzi-
kanten, ook op cruiseschepen. Ze wilde eigenlijk 
jazz zingen maar dat is er nooit van gekomen.
KkK: Je krijgt drie wensen. Wat kies je?
Bert: Dat ik muzikale kinderen krijg waar ik mee 
kan musiceren. Dat moet toch een apart gevoel 
geven. De kans is groot want langs mijn vaders-
zijde zijn het bijna allemaal muzikanten. Ik vraag 
me soms af hoe het was geweest als ik een va-
der had gehad in mijn leven. Het gaat heel raar 
zijn om papa te spelen. Dat mijn moeder lang 
gezond blijft en knip weg is zonder lijdensweg 
en alles vlot verloopt. Als derde dat ik de energie 
en tools vind om met mijn eigen persoonlijkheid 
en piekeren om te kunnen zodat ik mijn passie 
de rest van mijn leven ten volle kan benutten.
KkK: Welke boodschap wil je meegeven aan 
de mensen? Wat is je levensmotto?
Bert: Stop toch met racisme! Ik kan daar moei-
lijk mee om. Als kind koos ik altijd de bruine pop 
(lach), de kinderen nu een witte pop. Wel te gek-
ke muziek die Melanie de Biasio die op de ach-
tergrond opstaat. Mijn levensmoto is er eentje 
van Frank Zappa. A mind is like a parachute, it 
doesn’t work when it’s not open.
KkK: Ga je dan nu je 
privévliegtuigje nemen 
om naar huis te vlegen?
Bert: Neenee, gewoon 
met mijn autootje. (Scha-
terlach)

Roland Maes
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Sagen en mythes over onze bomen

Op zaterdag 25 september, een zonnige mid-
dag, verzamelden zich in Kiewit een 20-tal 
deelnemers aan het kasteeltje waar Natuur-
punt Limburg gevestigd is voor een zeer boei-
ende wandeling.

Dimitri Neefs, herborist en natuurgids, had 
leuke mythes in petto over bepaalde bomen, 
vanaf de prehistorie tot nu. Natuur én cultuur, 
enof dat gesmaakt werd.
Greet Hendrix maakte hiervan een zeer uitge-
breid verslag, dat we graag in drie delen willen 
meegeven in evenveel Kriskras edities. Hier 
volgt het eerste deel.

Dimitri nam ons eerst mee naar een grote 
beuk. Deze boomsoort wordt beschouwd als 
een vrouwelijke boom omwille van de gladde 
stam. 

 

Goed om weten is dat de Germanen tiental-
len verschillende goden vereerden die een link 
hadden met de natuur. Hun belangrijkste god, 
Wodan, was de god van leven en dood. Zijn 

vrouw Freya was de moeder van de goden 
en een van hun zonen was Donar, de god van 
donder en bliksem. Naast goden kenden de 
Germanen ook natuurgeesten: die leefden in 
bossen, rivieren, bronnen en in dieren en plan-
ten. Deze geesten werden, net als de goden, 
aanbeden. De Germanen kenden dan ook hei-
lige wouden en heilige bomen, waaronder de 
beuk. Ze aanriepen vooral Wodan onder deze 
boom. 
Etymologisch is ‘beuk’ verbonden met ’bos’. 
Onze oerbossen bestonden dus blijkbaar voor-
al uit beuken. Nog een taalweetje: de druïden 
kerfden runentekens op stokjes beukenhout, 
gooiden die omhoog en aan de manier waarop 
ze op de grond belandden, voorspelden ze de 
toekomst. Interessant als je bedenkt dat het 
Duitse woord voor spellen ‘buchstabieren’ is 
(Buche betekent beuk en Buch is Duits voor 
boek). En om dit deel te besluiten, leren we dat 
een ‘dendroloog’ een boomkundige is.

De beuk was ook gewijd aan Freya, de godin 
van het huwelijk. Nog steeds vind je hartjes 
en initialen van geliefden in beukenschors ge-
kerfd.
De Roomse kerk was niet opgezet met deze 
‘heidense’ gebruiken en verbood in 452 om 
rond bomen te bidden of fakkels te zetten. 
Soms lieten ze zelfs de heilige bomen omhak-
ken. Maar omdat het moeilijk was de mensen 
hun oude gewoonten af te leren, bedachten 
ze dan maar een kruis of kapelletje op een 
boom te bevestigen. Zo ‘kerstenden’ ze deze 
gewoonten. We zullen later nog voorbeelden 
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hiervan tegenkomen. Wordt het een strenge 
winter? Vroeger geen Frank Deboosere maar 
de volkswijsheid bood hulp: op 1 november 
hakte men een beuk om, bleef de wonde 
droog dan stond koud weer voor de deur; bij 
nat hout verwachtte men een zachte winter. 
Ook veel beukennootjes wijzen vooruit naar 
een koude winter. 

WoodWideWeb 
Onder een beuk groeien zelden andere bomen 
of planten omdat hun kruin weinig licht door-
laat. Een jonge beuk gedijt wel in de schaduw 
van zijn moeder. Een beuk van 40 jaar is nog 
maar een kleuterbeukje en als zijn oude moe-
der van 200 jaar begint af te takelen, nemen de 
jongeren het over. Ze krijgen hierbij hulp van 
de rodekoolzwam, een paddenstoel die op 
de beukenwortels groeit en ondergronds voe-
ding doorgeeft. Dat gaat zo: bomen geven de 
schimmels koolstof en de schimmel voorziet 
de boom van fosfor en stikstof, een win-win-
situatie.
 

Bomen zijn ook onderling verbonden via hun 
wortels, een echt ondergronds netwerk. De 
grootste exemplaren hebben de meeste con-
necties. Deze ’moederbomen’ zorgen weer 
voor de jongere. Via de draden vertellen ze el-

kaar wat ze nodig hebben. Die ’snelweg’ wordt 
ook nog eens gebruikt om de behoeftige bo-
men te helpen. Heeft een boom een probleem 
– te weinig zon, te weinig voeding – dan stuurt 
de andere via het netwerk bijvoorbeeld meer 
koolstof. Wordt een boom aangevallen door 
een kever, dan maakt die boom een stofje aan 
dat de andere bomen waarschuwt. Die pro-
duceren dan een stof waardoor de aanvaller 
het blad niet meer lekker vindt. Bomen kunnen 
zelfs specifiek aangeven welk insect hen aan-
valt. Deze en andere processen komen aan 
bod in het boek ‘Het verborgen leven van bo-
men’ van de Duitse boswachter Peter Wohl-
leben. Ook ‘Op zoek naar de moederboom. 
Ontdek de wijsheid van de bossen’ van Su-
zanne Simard biedt veel achtergrond.

Taxus 
Taxus of venijnboom is een inheemse naald-
boom. Hij groeit erg langzaam, maar heeft 
een lang leven. Hij zou samen met de ginko 
biloba de oudste boom zijn (140 miljoen jaar, 
zoals blijkt uit fossiele resten). Nadat de glet-
sjers na de laatste ijstijd verdwenen waren, 
bestond 80% van de grote Europese bossen 
uit taxusbomen. Het hout is heel sterk: het 
langst bewaarde houten voorwerp door de 
mens bewerkt, is een paleolithische speer van 
taxushout van ongeveer 150.000 jaar oud. De 
Eburonen kenden dit hout ook. En de streek 
waar Ambiorix en zijn volk leefden, noemden 
de Romeinen Taxandrië dus letterlijk: streek 
van het Taxusvolk. Ook de Engelsen gebruik-
ten het hout om bogen te maken, de ‘long-
bows’. Met die bogen kan je heel accuraat je 
doel treffen vanop 300m afstand. Daardoor 
hebben de Engelsen o.l.v. Henry V de Fransen 
verslagen maar het had ook als gevolg dat de 
taxuswouden bijna volledig verdwenen.
De rode bessen van de taxusboom zijn eet-
baar, maar de pitten daarin zijn dodelijk! Daar-
om mocht je je nooit te slapen leggen onder 
een taxus. Ook dit wisten de Eburonen al, 
want de tweede leider van de Eburonen, Ca-
tuvolcus, pleegde zelfmoord door taxussap te 
drinken. In de literatuur laat Shakespeare de 
drie heksen uit Macbeth een gifdrankje met 
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taxus brouwen en de vader van Hamlet wordt 
vermoord door sap van deze boom in zijn oor 
te gieten. 
We kennen allemaal het woord ‘toxine’ dat ‘gif-
tig’ betekent en het is afgeleid van taxus. Eén 
soort, de taxus baccata, bevat baccatine, een 
belangrijke grondstof van kanker bestrijdende 
geneesmiddelen als Taxol. Doordat taxusha-
gen vooral in België populair zijn, vormt ons 
taxussnoeisel de basis van 50 procent van alle 
chemokuren wereldwijd, zo berekende het UZ 
Brussel.

Wilde kastanje 
De wilde kastanje heeft handvormige bladeren 
die uit één stuk bestaan, witte of roze bloemen 
en een glanzende vrucht met kortstekelige bol-
ster. Niet te verwarren met de tamme kastanje 
die enkelvoudige bladeren heeft (lang, grof ge-
zaagd en lancetvormig) en bolsters met lange-
re stekels. De vruchten van de wilde kastanje 
bevatten saponinen (zeepstoffen) en kunnen 
in poedervorm of als afkooksel gebruikt wor-
den als wasmiddel of shampoo. Op de foto is 
te zien hoe wilde kastanjes een straat in Kurin-
gen in een zeepspoor veranderden.
  

Wilde kastanje noemt men ook paardenkas-
tanje omdat de vruchten vroeger vaak aan 
paarden werd gegeven om ze van de hoest 
te genezen. Ook voor geiten en varkens is de 
paardenkastanje eetbaar, maar voor mensen 
is ze giftig. 

De naam “kastanje” stamt volgens een legen-
de uit de Romeinse mythologie: de jachtgodin 
Diana was op de vlucht voor oppergod Jupiter 
die haar wilde verleiden. Toen veranderde Dia-
na zichzelf in een tamme kastanje waardoor ze 
“casta” (kuis) wist te blijven.
De paardenkastanje kwam in de 16de eeuw 
bij ons terecht toen een gezant van de Duitse 
keizer de boom meenam uit de Balkan. 

Een sage uit Italië vertelt hoe een tamme kas-
tanje schapen tegen een hongerige wolf be-
schermde door zijn takken als een bescher-
mende kooi om de dieren heen te zetten. De 
boeren wisten het: de tamme kastanje was 
een geschenk van God want in het najaar “re-
gende het brood uit de hemel”. Met dit manna 
bedoelden ze de vruchten van de tamme kas-
tanje. Maar de duivel was jaloers en blies zijn 
kwade adem over de bolsters, die toen scher-
pe stekels kregen. Toen deed God een slimme 
tegenzet: als de kastanjes rijp waren en op de 
grond vielen, sprongen de bolsters in vier de-
len open in de vorm van een kruis. Zo kon men 
de kastanjes zonder moeite oprapen. 

Greet Hendrix

Volgende editie van Kriskras: deel 2
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS UUR VAN AANVANG INFO TEL.NR./EMAIL

DI 16-11 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30u Clement Vandael 011.72.01.63
DO 18-11 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00u - 16.30u Hermans Hilda 011.23.42.23
WO 24-11 Bloemschikken Femma De Binder   09.00u - 12.00u Hoeben Philomène 011212 201
WO 24-11 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00u - 10.00u Clement Vandael 011.72.01.63
MA 29-11 Dansen Femma De Binder 20.00u - 22.00u Verheijden Vera 0473/883 221
DI 30-11 Kaarten Kwajongen & Wiezen KWB Café De Binder 19.30u Georges Bas 0485.78.89.59
DO 02-12 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00u - 16.30u Hermans Hilda 011. 23.42.23
ZA 04-12 Inferno Kiewitfonds De Binder 18.30u infernokiewit.be infernokiewit.be
DI 07-12 Ontmoeting/ Kerstfeest Femma De Binder 19.00u - 22.30u Verheijden Vera 0473.88.32.21
DI 07-12 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30u Clement Vandael 011.72.01.63
WO 08-12 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00u - 10.00u Clement Vandael 011.72.01.63
ZO 12-12 Burenbabbel Team Kiewit 

Heide
Zaal Heiwind 10.45 u Agnes Delsaer 011.82.16.37

ZO 12-12 Heiborrel & Hobbytentoonstelling Feestcomité 
Heiwind

Schutterspleintje Kiewit 15.00u Robbie Jeuris 0477.83.09.68

DI 14-12 Kerstfeest OKRA De Binder 13.30u Clement Vandael 011.72.01.63
WO 15-12 Pop-Up Kerstmarkt de Kievit basisschool de Kievit 14.00u-21.00u 011 82 37 26
WO 15-12 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00u - 10.00u Clement Vandael 011.72.01.63
WO 15-12 Bloemschikken Femma De Binder   9.00u - 12.00u Hoeben Philomène  011/ 212 201
DO 16-12 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00u - 16.30u Hermans Hilda 011. 23.42.23
ZA 18-12 Kerstconcert Koor&Stem St. Lambertus kerk Kiewit 19.30u VVK Uitpas Hasselt.be
ZA 18-12 Kerstfeest KWB Café De Binder 19.30u Georges Bas 0485.78.89.59
DI 28-12 Kaarten Kwajongen & Wiezen  KWB Café De Binder 19.30u Georges Bas 0485.78.89.59
ZO 09-01 Nieuwjaarsreceptie Feestcomité 

Heiwind
Zaal Heiwind na de H.mis Lut Knaepen

ZO 06-02 Pannenkoekendag Ouderraad Kievit De Binder 15.00u - 19.00u info@ordekievit.be info@ordekievit.be
ZO 13-02 Burenbabbels Team Kiewit 

Heide
Zaal Heiwind 10.45 u Agnes Delsaer 011.82.16.37

Wekelijks Kaarten op woensdag OKRA Café De Binder 13.30u - 17.30u Clement Vandael 011.72.01.63
Wekelijks Wandelen op maandag Femma De Binder(park.) 14.00u - 17.00u Lanssens Godelieve 0479/802 000
Wekelijks Yoga op maandag                Femma De Binder 18.30u - 19.30u Libens Colette 0496/535 446
Wekelijks Zwemmen op woensdag Femma Molenheide 10.00u Daniëls Mia 011/ 211 267
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DIANE GROSEMANS: “Zingen en niet krassen
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De titel van dit stuk zal je na het lezen wel duidelijk 
worden. Nu al een tipje van sluier opheffen? Het heeft 
te maken met een uit de hand gelopen hobby. Maar 
nu weet je natuurlijk nog niet veel meer. In de Zonho-
venstraat op Kiewit-Heide wonen Diane Grosemans 
en haar man Theo Waelbers. Deze twee Kiewitenaren 
zijn met het bewerken van glas aan de slag gegaan. 
Zij deed speciaal haar cadeauwinkel, de Oogappel in 
Zonhoven, even open voor mij zodat ik kon genieten 
van hun mooie kunstwerken in glas in lood en Tiffany. 
Maar ook en vooral om te zien hoe deze tot stand 
komen.

Reeds als klein kind was Diane gefascineerd door de 
glasramen van de kerk in Kiewit waar ze met haar 
vader iedere zondag naar toe ging. Waarschijnlijk, 
of bijna zeker, meer oog voor die ramen dan wat er 
vooraan gebeurde. Hoe zouden deze mooie creaties 
tot stand komen? Die fascinatie en haar nieuwsgie-
righeid werden ingevuld toen ze een cursus ging vol-
gen voor het maken van glas in lood. Zij was toen 
al getrouwd met Theo. Het bleef niet bij één cursus. 
In Duitsland werden opleidingen georganiseerd voor 
werken met speciaal glas. Hier kon zij zich vervolma-
ken in deze ambacht.  

Dat Diane helemaal opgaat in haar “hobby”, dat merk 
je als zij heel gepassioneerd vertelt hoe die mooie 
scheppingen opgebouwd worden vanuit een groot 
stuk glas tot kleurige lampenkappen, wiegende vlin-
ders aan een touwtje, volledige deuren of vensters. 
Heel enthousiast haalt zij de nodige materialen uit om 
mij het proces te demonstreren. Ik kijk mijn ogen uit 
en vooral, ik heb hier in korte tijd veel bijgeleerd. Ik 
laat jullie dan ook, in een apart kadertje, meegenieten 
van de door Diane vakkundige handelingen. Het glas 
dat zij gebruikt is hier in België niet te verkrijgen en 
moet ze daarom bestellen in Duitsland. 

Glas in lood of Tiffany? Wie kent het verschil? Eén 
vragende blik van mij was voor haar genoeg om mij te 
laten zien hoe simpel het is deze twee uiteen te hou-
den. Glas in lood herken je aan de soldeerknoppen 
op de hoeken van de glazen onderdelen. Bij Tiffany 
worden de volledige naden gesoldeerd en zie je dus 
geen knoppen. Weer wat slimmer geworden.

Nog een leuk wist-je-datje. Tiffany komt 
van de Amerikaanse Louis Comfort 
Tiffany (1848-1933). Hij was een Ame-
rikaanse glaskunstenaar en ontwer-
per, bekend om zijn gebrandschilderd 
glas en zijn lampen in art-nouveau en 
art-Deco stijl. Hij heeft deze glaskunst 
naar zichzelf genoemd.

Eerder vertelde ik al dat Theo ook 
met glas werkt. Naast het maken van 
stukken in glas in lood, creëert hij hele 
mooie glasparels en –kralen, is hij ook 
gespecialiseerd in het zandstralen van 
glas én daarbovenop heeft hij zich de 
kunst van het glasblazen eigen ge-
maakt. Het is uitkijken naar Kerstmis 
voor zijn zelfgemaakte, of beter zelf 
geblazen kerstballen. Jammer genoeg 
kon hij niet aanwezig zijn tijdens mijn 
bezoek, maar mijn goesting is alleszins 
geprikkeld om ook hem eens aan de 
tand te voelen. 

Nu weet je nog altijd niet waar de titel 
op slaat. Wel, als Diane de vormpjes 
uitsnijdt (zie stap drie in het kadertje), 
doet zij dat natuurlijk met een speciale 
glassnijder waarvan de punt een dia-
mantje is. Op het moment dat zij eraan 
begint, zegt ze mij: “Het moet zingen en 
niet krassen”. Als het krast is dit nefast 
voor de diamantpunt van de glassnij-
der. Zo, mysterie opgelost.

Bedankt Diane voor het aangename 
gesprek en de boeiende uitleg.

Johan Keunen
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Van vormpjes naar kunstwerk

1. Met vormpjes in karton worden de con-
touren van de verschillende elementen op 
het glas getekend.

2. De grote vormen worden eerst gesneden

3. Met vaste hand stuurt Diane de glassnij-
der over de lijnen om de kleinere onderde-
len te scheiden.

    

4. Rond de verschillende glasstukjes wordt 
zelfklevende folie aangebracht. Deze ko-
perfolie bestaat uit verschillende breedtes 
naargelang het soort glas en dient als ge-
leider om de stukjes glas aan elkaar te sol-
deren met tin.

      
5. De stukjes glas worden tegen mekaar 
gehouden en aan elkaar vast gesoldeerd 
nadat de naden eerst werden ingesmeerd 
met soldeervloeistof.

6. Dit zou een resultaat kunnen zijn. Als 
alles aan elkaar is gesoldeerd en mooi af-
gewerkt, kan je de glasnaden een kleurtje 
of patina geven, naar eigen voorkeur.  Bv. 
Zwart, brons of koper.

Wil je graag meer weten over zowel glas in 
lood, Tiffany, het glasblazen, het zandstra-
len? Stuur gerust een mailtje naar: 
Oogappel@telenet.be.
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Kiewit-Heide is reeds alert

De buurtbewoners, ca. 30 gezinnen van Kiewit-Hei-
de zijn nu bijna twee jaren verbonden in een BIN, een 
BuurtInformatieNetwerk. Een geregistreerde mag, 
maar moet dit niet, een sticker zichtbaar aanbren-
gen (venster, brievenbus...) zodat iedereen weet dat 
hier een alerte bewoner woont. Aan de toegangen 
tot onze wijk werden ook borden geplaatst ter af-
schrikking.
Inwoners uit Kiewit-Heide, die nog niet inschreven, 
kunnen dit nog altijd doen. (Zie apart kadertje)

Mag ik je geheugen even opfrissen? 
In een editie van vorig jaar werd al 
eens uit de doeken gedaan wat een 
BIN doet en hoe het werkt. Hieronder 
nog eens samengevat.

Een BIN, BuurtInformatieNetwerk, is 
een samenwerkingsverband tussen 
lokale overheid, politie en de inwo-
ners uit een bepaalde buurt. Een BIN 
wil:

• het veiligheidsgevoel verhogen;
• de samenwerking in de buurt ver-

sterken;
• de buurtbewoners bewust maken 

van het belang van criminaliteits- 
en overlastpreventie;

• een samenwerking tussen burger 
en politie realiseren op vlak van 
informatie-uitwisseling.

Dit gebeurt door preventiemaatrege-
len aan te moedigen, de burger zelf 
te betrekken bij de veiligheid in zijn 
leefomgeving en de aangifte- en mel-
dingsbereidheid van de bevolking te 
verhogen. Een BIN gaat verder dan 
alleen maar een strijd aangaan tegen 
inbraken. Het is de bedoeling om in 
jouw buurt een veiligere leefomgeving 
te creëren en daarom wordt de bur-
ger aangemoedigd om ook andere 
vormen van criminaliteit of overlast te 
melden, zoals daar onder meer zijn:

• sluikstorten of achterlaten van 
zwerfvuil;

• alle vormen van vandalisme zoals 
graffiti, beschadigingen aan voer-
tuigen…;

• milieuproblemen;
• lawaaihinder;
• ...

Wie is bij een BIN betrokken?
• Een BIN-coördinator, dit is een verantwoordelijk 

persoon die een “trekkersrol” vervult.
• De lokale politie: LRH.
• De lokale bestuurlijke overheid: Stad Hasselt – 

afdeling Integrale Veiligheid.
• De aangesloten BIN-leden, de buurtbewoners.

Hoe werkt een BIN concreet?
1. Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je 

buurt.
2.  Je belt de politie, 101 en meldt wat je ziet.
3.  De politie gaat na wat er aan de hand is en 

verstuurt, indien nodig, een sms-bericht met een 
preventieve tip.

4.  De hele buurt voert de preventieve tip uit, bv 
lichten aansteken, en de politie spoort de dader 
op.

5. Indien nodig kan de politie feedback geven aan 
de BIN-leden

Johan Keunen

BUURTINFORMATIENETWERK 
in héél Kiewit
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Ook in groot Kiewit een BIN
De bedoeling van de Stad Hasselt is om in 
zoveel mogelijk wijken binnen Hasselt zulk 
een Buurtinformatienetwerk op te zetten. 
De afdeling Integrale Veiligheid van de Stad 
Hasselt bezorgt jou, samen met deze Kris-
kras, een brief met de vraag om in te schrij-
ven via de website www.hasselt.be/BIN. 
Ben je nog niet overtuigd, maar wil je toch 
wat meer weten, dan ben je uiteraard ook 

meer dan welkom.

Op woensdag 13 april 2022 vindt een 
opstartavond plaats in het Ontmoe-
tingscentrum De Binder. Aanwezig 
zullen zijn: de coördinator, de leden, 
de korpschef, de politie gemanda-
teerde, de burgemeester. Zijn buurt-
bewoners nog geen lid van het BIN 
maar wel nieuwsgierig, ook zij zijn 

welkom op de avond. Hier geven we nog 
eens de uitleg over het BIN, beantwoorden 
we extra vragen, ondertekenen we het BIN 
Charter.
Een weetje: Bij het verschijnen van deze 
editie hebben er zich al spontaan 19 extra 
mensen ingeschreven. 

Zeker inschrijven! 

Surf naar de website www.hasselt.be/
BIN. Op het scherm dat er verschijnt 
staan de reeds bestaande Bins ver-
meld. Kies hier voor “BIN Kiewit” (zie 
afbeelding) zodat je op de inschrij-
vingsmodule terecht komt. Scrol even 
naar onder en vul daarna het formulier 
in. Later word je dan uitgenodigd op 
de opstartavond van 13 april 2022.
Bekijk ook zeker het filmpje als je nog 
niet overtuigd bent.
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Binnen het initiatief ‘Buurt van het jaar’ van de 
stad Hasselt, won de Vijversstraat de prijs van 
‘Belofte van het jaar 2021’. 
Het Vijversstraatcomité werd terecht beloond 
voor de initiatieven die ze nam ter verster-
king van de sociale cohesie tussen alle bu-
ren. Schepen Dymfna Meynen kwam hen 
persoonlijk een cheque overhandigen van 

€500,00. Roberto Costa laat namens het Vij-
versstraatcomité weten dat ze van de buren 
altijd positieve reacties kregen. Maar zij vinden 
het ook fijn dat de stad Hasselt hen hiervoor 
erkentelijk is. Deze € 500,00 geeft weer extra 
mogelijkheden voor nieuwe initiatieven ten 
voordele van de buurt.

De sterkhouders van het Vijversstraatcomi-
té zijn Wouter Bex, Mehmet Bihli, Guy Bijnens, 
Roberto Costa, Joske Petrakis, Marc Wal-
magh en Bart Zellenrath. 

Vijversstraat Kiewit 
‘Belofte van het jaar 2021’ 

Zondag 14/11/2021 11:00 Ocdb Guy
Dinsdag 16/11/2021 20:00 Ocdb Gerard
Donderdag 18/11/2021 20:00 SC Berkenveld
Vrijdag 19/11/2021 20:00 KiewitFun Ann
Dinsdag 23/11/2021 20:00 Ocdb Tim
Donderdag 25/11/2021 20:00 Ouderraad
Dinsdag 30/11/2021 20:00 Ocdb Gerard
Donderdag 02/12/2021 20:00 SC Waterlelie
Dinsdag 07/12/2021 20:00 Ocdb Stien
Donderdag 09/12/2021 20:00 SC Zavelvennestraat
Zondag 12/12/2021 11:00 Ocdb Guy
Dinsdag 14/12/2021 20:00 Ocdb Gerard
Donderdag 16/12/2021 20:00 SC Berkenveld
Vrijdag 17/12/2021 20:00 KiewitFun Ann
Dinsdag 21/12/2021 20:00 Ocdb Gerard
Donderdag 23/12/2021 20:00 Kriskras Kiewit
Dinsdag 28/12/2021 20:00 Ocdb Gert & Bart
Donderdag 30/12/2021 20:00 Ocdb Guy

OMGAAN MET

KLANTEN IN DE

STRIJD TEGEN

COVID-19

Update 29/10/2021

zorg voor een goede verluchting
en een aangepaste ventilatie 

LAAT DE DEUREN

ZOVEEL MOGELIJK

OPEN STAAN

Voer een welkomstgesprek met de
klanten, waarbij u hen sensibiliseert,
informeert, en hen de voorziene
preventiemaatregelen en de regels in
verband met de gezondheid
van de gasten toelicht.

VRAAG  AAN KLANTEN DIE

TOEKOMEN OM HUN

COVID SAFE TICKET TE

TONEN EN CHECK DE

GELDIGHEID ERVAN.

Klanten (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) wordt
aanbevolen een mondmasker of alternatief in stof te
dragen, behalve als ze aan tafel of aan de bar zitten. Als
dit niet mogelijk is om medische redenen, mogen klanten
ook een gelaatsscherm dragen. De personen die
onmogelijk een mondmasker, een alternatief in stof of een
gelaatsscherm kunnen dragen omwille van een beperking,
gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet
voldoen aan deze aanbeveling.

Het dragen van een mondmasker is verplicht
voor iedereen die werkt in de horecazaak.
(ook achter de toog, in de keuken, afwas, ...)
Als dat om medische redenen niet mogelijk
is, kan men een gelaatsscherm gebruiken.

 

Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.

Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder
gebruik gewassen worden met zeep en gespoeld
worden (meer informatie in aparte kader op de
achterzijde).

tapkalender DE BINDER



Op dinsdag 14 september is Samana-Kiewit om 14 
u. met een 20-tal mensen naar de Lavendelhoeve in 
Stokrooie geweest.
Verschillende mensen hadden zich door omstandighe-
den moeten verontschuldigen, jammer!
Het overdekt terras was voor ons voorbehouden om-
dat de neiging tot regenen er toch een beetje inzat. 
Maar niet getreurd, we hadden zomerse temperaturen 
en iedereen kon dan ook een frisdrank appreciëren. 
Wat later was er koffie met een lekker stukje taart. 
Maar vooral de gezelligheid, het samenzijn, het samen 
kunnen praten en lachen deed deugd.
Onze mensen gingen tevreden naar huis. Ik hoorde: 
“We hebben weer een fijne en gezellige namiddag ge-
had!”

Alice (namens Samana -Kiewit)

KIEWIT
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HHeett  vvrreeddeesslliicchhtt  vvaann    
KKeerrssttmmiiss

Zaterdag 18 december 2021 - 19.30u. 
Kerk Sint-Lambertus Kiewit

MMuuzzaammiiggooss
SSiinntt--LLaammbbeerrttuusskkoooorr
KKiieerreewwiieett
KKoonn..  HHaasssseellttss  AA  CCaappeellllaakkoooorr

Soliste: Inez Carsauw
Organiste: Dana Hemelaer
Begeleiding: ensemble a

VVK, Uitpas: 12 euro
-12 jaar: gratis
Kassa: 15 euro

KOMT DAT ZIEN
activiteiten 

november-december 2021

Ontwerp: Mieke Vandormael.
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iedere zondag
in de zondagskerken
11.00u. Kuringen St.-Gertrudis
11.00u. Kiewit St. Lambertus

op zaterdag
2de zaterdag van de maand
17.30u. Banneux O.-L.-Vrouw Banneux
4de zaterdag van de maand
17.30u. Godsheide O.-L.-Vrouw Bezoeking

in de week
Dinsdag 08.30u.  
Godsheide O.-L.-Vrouw Bezoeking
Vrijdag 08.30u.  
Banneux O.-L.-Vrouw Banneux

Kiewit-Heide:
gebeds-/eucharistieviering: zondag 10.00u.

Team Pastorale eenheid
Pastoor: Gerard Janssen 0478 29 22 99
Diaken: François Goffings 0497 99 25 42
Karl Baeten 011 21 09 73
Frans Vanspauwen 0477 75 00 28
Mimi Weyens 011 22 83 24
Mieke Vandormael 011 21 12 35

Speciale vieringen
Allerheiligen - Maandag 1 november
Eucharistie 11.00 u. Kuringen – Kiewit
Wake en zegening van de graven
13.30 u. Godsheide 
15.00 u. Kuringen - Kiewit

Eucharistievieringen 

Kerstbeurs
13 november tot 23 december 2021 
(openingsuren van de winkel)
Kerststallen, decoratie, wenskaarten en 
geschenken 

Adventskransen
27 november 2021 (10u tot 16u)
Kom zelf jouw adventskrans maken, wij 
zorgen voor alle materiaal. 

Geschenkenbeurs
11 december tot 23 december 2021 
(openingsuren winkel en ook open op 
zaterdag van 10u tot 16u)
Zinvolle geschenken voor Kerstmis en 
eindejaar.

KOMT DAT ZIEN
activiteiten 

november-december 2021



 

 

ZONDAG 
12 DECEMBER 2021 
SCHUTTERSPLEINTJE KIEWIT 

 
HEIBORREL 

& 
HOBBYTENTOONSTELLING 

 
15 UUR 

HAPJE, TAPJE, 
KERSTMAN MET VERRASSING VOOR DE KIDS EN 

GEZELLIGHEID!! 
 

Een organisatie van Feestcomité Heiwind 
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All in formule 80€ p.p.

 van 19u00 tot 03u00

of vanaf 22u30 dessert en drank aan 50€ p.p

reserveren kan tot 10 december 2021

kiewitfun@vzwkiewit.be
locatie: zaal De Binder
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Kiewit, in de Kersttijd 2021-2022
PROGRAMMA 18de EDITIE KERSTANIMATIE IN DE LUCHTVAARTSTRAAT

We zijn verheugd u onderstaand programma te kunnen voorleggen onder voorbehoud van 
de evolutie van de covid-19 besmettingen en maatregels. Met de eventuele opbrengsten 
worden sociale werken ondersteund.

Vrij 10/12/2021: 19-24 u.: Openingsavond 18de editie: 
19-20.30 u.: Receptie. 
Doorlopende diavoorstelling van de vorige edities en niet verwachte zachte 
muziek.

Zat 11/12/2021: 19-24 u.: Lichtwandeling doorheen de winterse natuur. 
20 u.: Vertrek wandeling met tussenstop (opwarmer) op het vliegveld en 
verloting van 3 luchtdopen en prijzen.

Vrij 17/12/2021: 19-24 u.: Pre-Kerstavond. 
20h30: Kerstverhaal door E.H. professor Matthijs, opgeluisterd door het 
Pieter-Jan Van Paeschen koor.

Zat 18/12/2021: 19 u.: Doors. 
20-22 u.: ‘Ouder worden voor beginnelingen’. Kiewitenaar Toon Hermans 
brengt in de stal filosofische Nieuwjaars- reflecties met vocale en muzikale 
steun van Jan en Ludo Cox (troubadours uit Kiewit) 

Zon 19/12/2021: 14.30-18 u.: Kerstmarkt. 
Plaatselijke kunstenaars stellen hun werken voor.

Zon 02/01/2022: 15-18 u.: Nieuwjaar wensen voor de mensen van goede wil.

Vrij 07/01/2022: 19-24 u.: Oldie-avond met DJ Bart.

Zat 08/01/2022: 19-24 u.: Optreden. 
20.30 u.: Optreden van  ‘Festeyn’. Deze geëngageerde band, die iedereen 
reeds 6 jaar verrast, brengt opnieuw een 2 uur durend ambiance-optreden 
(info www.festeyn.be).

Vrij 14/01/2022: 19-24 u.: Speciale bierenavond met proeverij.

Zat 15/01/2022: 19-24 u.: Foute party met DJ Waar.

Al deze activiteiten gaan door in een verlichte, verwarmde en gezellige stal aan het einde van 
de Luchtvaartstraat in de weide langs Fons Steegmans. De menselijke warmte van de ontmoe-
ting zal in de vuurkorf  laaien en zorgt mede voor filosofische verwarming van het Kerstekind. 
Hopend u allen op één of meerder avonden te mogen begroeten, danken wij u nu reeds bij 
voorbaat.

de initiatiefnemers
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Beste Kriskras Kiewit lezer,

Als je dit leest hebben we waarschijnlijk net onze Hades Kiewit BBC 
mosseldag achter de rug (zondag 21 november). Hiermee hopen we 
weer aangeknoopt te hebben met een lange traditie van clubactivitei-
ten in De Binder, enkel onderbroken door de Corona-crisis.

Nu  willen we je even attent maken op onze 
2e eindejaars-wijnactie. Eind vorig jaar or-
ganiseerden we voor het eerst een wijnactie 
en we hebben alleen positieve reacties ge-
had van tevreden klanten. De selectie van de 
wijnen door New Cork City was een schot in 
de roos.

Iedereen die de eindejaarsfeesten en winter-
avonden extra gezellig en lekker wil maken 
met een slok kwaliteitswijn nodigen we daar-
om uit om onze website te checken (www.

hadesbbc.be/wijnactie). Je kan er online je 
bestelling plaatsen tot 6 december. Je zal 
je bestelling kunnen afhalen op 17 decem-
ber, aan de sporthal van Kiewit. Alle vragen 
kan je sturen naar wijnactie@hadesbbc.be. 

In onze cataloog zitten bubbels, rode 
en witte wijnen, onder ande-
re uit Europese topregio’s zoals 
Champagne, Languedoc, Sicilië, 
Puglia en Rioja. Flessen koop je 
per 6, of als mooi verpakte ca-
deau-pakketten van 1, 2 of 3 
flessen, ideaal voor onder de 
kerstboom of als relatiegeschenk. 

Hades Kiewit BBC, uw basketbalclub, wenst 
iedereen in  Kiewit een goede gezondheid en 
een warm eindejaar!
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Een broertje voor onze Kiewitse Tripel is geboren. Het werd een gezonde, jonge kaas van 
ca. 850gr. van de bekende kaasmakerij Catharinadal in Hamont-Achel. 

We verkopen hem voor slechts €15 en de volledige opbrengst ervan gaat naar projecten 
van het Kiewitfonds voor kinderen in de derde wereld.

Bestellen kan eenvoudig via www.quivivit.be.
Vanaf december verkrijgbaar bij drankenhandel Houben en drankenhandel Marlou.
Mogelijke andere verkooppunten lees je op de website.

QUI ViVIT
KiEWITSE KAAS

QUI ViVIT brengt een nieuwe smaakmaker op de markt!
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Ik zie ze voortdurend glimlachend 
wandelen met die mooie moderne 
kinderkoetsen doorheen onze Kie-
witse dreven.
Ik zie ze dan ook met veel enthousi-
asme stoppen aan de weilanden met 
geitjes, konijnen en blatende schaap-
jes. De kindjes op de arm of aan de 
hand, al pratend met de diertjes want 
kindjes weten dat dieren kunnen pra-
ten.
Ik heb het over zovele fiere Kiewite-
naren, tot welk ras ik nu ook behoor: 
de grootouders.
Het zet me aan het denken: oei, ben 
ik nu echt oud?

Forever Young: maatstaf in deze 
moderne wereld
De natuur kiest ervoor om eeuwig 
jong te blijven. En ze doet dat op een 
speciale manier. Geruisloos wordt 
de ene generatie ouder en verdwijnt 
zelfs, terwijl een andere het stralende 
nieuwe levenslicht ziet. Dit is normaal 
en meestal verloopt deze vernieu-
wing langzaam maar wel onherroe-
pelijk. 
Opvallend in  onze tijd zien we dat 
dit aspect moeilijker aanvaardbaar 
wordt. We kiezen meer en meer voor 
een ‘Forever Young’ principe: oud 
worden heeft iets negatiefs gekre-
gen. Het wordt zelfs medisch als een 
aparte ziekte bekeken en ja, we moe-
ten er ten allen tijde tegen inkomen.
Oud worden wordt een beetje beke-
ken als ‘afgeschreven’. 
Zich jong voelen en zich als dusdanig 
blijven gedragen wordt daardoor de 

opdracht: anti-aging het magische moderne tover-
woord.
We leven in een cultuur dat oud worden gezien wordt 
als een bedreiging voor ons levensgeluk.
Maar is dat zo?

De geluksparadox
Eigenaardig genoeg blijkt uit wetenschappelijk on-
derzoek dat ouderen gelukkiger zijn dan jongeren. 
Men noemt dit ‘de geluksparadox’. Een paradox, om-
dat we dat maatschappelijk-cultureel niet begrijpen 
en anders aanvoelen. Jong zijn staat immers voor 
flitsend, bruisend en gezondheid. Oud worden, asso-
ciëren we met verlies, eenzaamheid en ziekte.
Hoe kunnen ouderen nu gelukkiger zijn dan jonge-
ren?
Bij nader toezien wordt dat verklaarbaar. Het is geen 
sinecure om in deze tijden jong te zijn. De maatschap-

FILOSOFIEhoekje

OPA GEWORDEN! 

“Oei, echt oud?”
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pelijke levensdruk van werk, gezin en het verwezenlij-
ken van zovele idealen zijn niet niks. Er is ook zoveel 
keuze dat kiezen vaak moeilijker en moeilijker wordt. 
En mislukken staat in geen enkel woordenboek. 
Ouderen ervaren deze levensdruk veel minder. In-
tegendeel: hun keuzes zijn gemaakt en ze kunnen 
terugblikken en tot rust komen. Ze kunnen eerder 
retrospectief bezinnend terugkijken dan prospectief 
het drukke leven ervaren. Dit weerspiegelt zich in cij-
fers: ouderen zijn gelukkiger dan jongeren!

De levensavond: vol van genoegens
Filosoof Seneca zei: “De Ouderdom zit vol genoe-
gens voor wie ermee weet om te gaan”.
Moeten we blijven kiezen voor het ‘Forever Young’ 
principe, waarbij we voortdurend onszelf altijd maar 
heruitvinden en moeten bewijzen? Moeten we die 
stresserende en dure wereldreis persé nog kunnen 
maken? Die marathon zou ik toch nog eens ooit wil-
len lopen, en liefst in een straffe tijd....
Of is er ook een mooie andere weg?
Ouder worden is die levensfase bij uitstek om te 
genieten van de kleine genoegens. En vooral om te 
beseffen dat we het allemaal veel intensiever kunnen 
beleven, zoals het bewust en dankbaar  genieten 
omdat dat zo vaak niet meer gaat voorkomen.
Het cultiveren van relaties dichtbij ons brengt ver-
bondenheid en is een krachtig tegengif voor een-
zaamheid.
Daarenboven vraagt eens iets positiefs doen voor de 
ander als vrijwilliger of als vriend geen grote offers.
En wat je terugkrijgt is een flinke dosis voldoening.
En hoeft het gezegd: humor, humor en nog eens hu-
mor. Zelfrealisering is vaak zelfrelativering met een 
vette knipoog. 
Het recht op ‘rustig aan’ en ‘passiviteit’ kan gerust  
als een bevoorrecht mensenrecht voor ouderen ge-
zien worden,als antwoord op de hedendaagse mo-
derne rat-race. Natuurlijk sluit dat de noodzakelijke 
beweging van ons eigen  lichaam, geest en alle zin-
tuigen niet uit. Integendeel, passiviteit maakt juist 
energie vrij en laat het lijntje niet breken.
Is het uiteenspatten van de onsterfelijkheidslucht-
bel dat alsmaar korterbij kruipt een bedreiging voor 
ouderen? En dan? In de sterfelijkheid zit juist de 
betekenis van het leven vervat. Daarom dienen we 
het leven zo goed mogelijk te leven. Zou het leven 
niet onleefbaar zijn moesten we onsterfelijkheid zijn? 

“Wijze mensen sterven immers in be-
rusting, domme met tegenzin,” dixit 
Cicero.

De levenskringloop sluit zich 
wonderwel
En daar zijn ze dan, onze schattige 
kleinkinderen. Tussen het wordende 
leven van de kleinkinderen en het ver-
dwijnende leven van de grootouders 
sluit zich de levenskringloop. Deze 
samenhang alleen al geeft het leven 
zin.
Wat een verwondering toch geeft zo 
een klein nieuw mensje. Zo klein en 
toch zoveel verbinding.
En de  stille taak van grootouders en 
ouderen in het algemeen, wordt hier-
mee langzaam geschreven: een schat 
van steun en ervaringen dient doorge-
geven. In de herfst van het leven dra-
gen we de vruchten van de zomer. We 
zijn bijlange nog niet afgeschreven.
Ik hoop ze nog lang te kunnen aan-
schouwen, die wondermooie kinder-
koetsen in de Kiewitse dreven. Wat 
een levensgeluk toch!

 

Filo-toontje
 

Reacties: toon.her-
mans@outlook.com

Toon Hermans geeft een filosofische con-

férence met lichtvoetige ernst met als titel:  

“Ouder worden voor beginnelingen”, op 

vrijdag 3 december 2021, 20 u in cafeetje 

Bij Vieke in Godsheide. Inschrijven verplicht 

want zeer beperkt publiek (via mail) en 

op zaterdag 18 december 2021, 20u in de 

kerststal Luchtvaartstraat, vrije ingang. 

Geen inschrijving. Telkens met muziek van 

Jan en Ludo Cox.
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Oude headbangers kunnen hun 

nek beschadigen

KIEWIT. – Als u straks op Pukkelpop wild met uw hoofd staat te 

schudden op de tonen van de groepen, dan zal dit geruststellend 

klink: headbangen levert geen permanente schade op aan de rug-

gengraat maar kan wel langdurige pijn veroorzaken. Volgens een 

onderzoek van de universiteit van Boston kan headbangen wel bij 

oudere mensen een serieuze spierverrekking opleveren. En in het 

ergste geval krijgt u te maken met een spinal snap (een verwijzing 

naar de metalband Spinal Tap): een spierscheuring. Dat staat te lezen 

in een artikel van The New Scientist.

Marilyn Kassirer werd met het probleem geconfronteerd nadat 

haar buurmeisje kloeg over nekpijn. Ze had deelgenomen aan een 

dansmarathon waarbij drie heavy-metalnummers gedraaid werden. 

Samen waren die nummers goed voor een draaitijd van 8 minuten. 

Tijdens de drie nummers gaven zich 17 van de 37 tieners over aan 

het headbangen.

Van de 11 meisjes en 6 jongens die bangden hadden er 9 meisjes en 

1 jongen pijnen in de nek die drie dagen aanhielden. Kassirer stelde 

dat meisjes meer pijn hadden omdat die hun hoofd met meer kracht 

naar achteren en naar voren moesten gooien om hun haar op de 

juiste manier door de lucht te laten vliegen.

Geen van hen had last van de meer ernstige effecten van zogenaam-

de whiplash die mensen dikwijls vertonen na een auto-crash zoals 

chronische pijn of beschadiging van de nekspier. Ze constateerde 

met andere woorden geen blijvende schade. Dat komt omdat zo’n 

poosje headbangen, in tegenstelling met een auto-ongeluk, niet sa-

mengaat met ernstige emotionele angst. En anderzijds kunnen jon-

ge mensen sneller herstellen van lichte kwetsuren. Hun nek is als 

het ware nog veel elastischer. Kassirer suggereert dan ook dat oude 

headbangers wel eens meer schade zouden kunnen ondervinden 

van langdurig met het hoofd zwieren. Opa grunge, ook wel eens Iggy 

Pop genoemd, is gewaarschuwd. MaLu

Uit het Belang van Limburg – 30 augustus 1993

Pukkelpop: headbangers

Als je straks naar Inferno gaat,  
hou dan dit in je achterhoofd, en niet in je nek...




