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Hallo Ann 

Ja, jij ANN CARDINAELS. We gaan je missen bij Kriskras Kiewit. We gaan 
je ideeën, je spontaniteit, je ondeugendheid missen. Maar ook je vastberaden-
heid en je volharding, je lach en je serieusheid. Je bent een lief en goed mens 
maar je kan zeer zeker ook voor jezelf opkomen als het moet.  

Ann, bedankt dat jij ‘ons boekje’ en de hele redactie op sleeptouw hebt geno-
men nadat Chris Goyens gestopt was als stichter, bezieler en grote drijfkracht 
achter Kriskras Kiewit. De kans bestond immers dat, als jij toen het voortouw 
niet had genomen om de nieuwe voorzitter te worden, Kriskras Kiewit niet 
meer had bestaan. Toch niet in de huidige hoedanigheid. 

Ja beste lezers in Kiewit, Ann heeft het besluit genomen om te stoppen als 
voorzitter en hoofdredactrice van Kriskras Kiewit. Zij zal dit zelf verder in dit 
boekje uitleggen. Gelukkig laat Ann ons niet volledig los en zal zij de straten-
verdeling voor Pukkelpop verder ter harte nemen. Daar zijn wij ontzettend blij 
mee. Verder willen wij Ann veel geluk wensen als voorzitter van Kiewit Fun.  

Deze editie staat weer vol verhalen, interviews, nieuwtjes en weetjes. 

Weer een mooi gedicht van JeeKast en een prachtige cartoon van Dirk Ver-
campt. We informeren jullie over de stand van zaken binnen de werkgroep 
‘Leefkwaliteit Kiewit’. Er is een tweede deel ‘mythen en sagen over bomen’, we 
vertellen iets over BIN, een interview over kunst met glas, een nieuwe petan-
que-baan op Kiewit-heide, filotoontje en zoveel meer.  

Als redactieraad, met als nieuwe voorzitter en hoofdredacteur Johan Keunen, 
stellen we ons graag aan jullie voor. De volgende edities is het de bedoeling dat 
we telkens één van de verschillende afdelingen/werkgroepen binnen de VZW 
Kiewit aan het woord laten. 

Veel leesplezier. 

Philip Scheepers 

Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat Fons Steegmans, beter bekend 
als de Pukkelpop-opa, op 95-jarige leeftijd is overleden. Langs deze weg willen 
we de familie heel veel sterkte toewensen. 
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Pukkelpop-opa FONS STEEGMANS overleden

Op 95-jarige leeftijd is de in Kiewit en ver daarbui-
ten bekende Pukkelpop-opa overleden. Fons heeft 
samen met zijn vrouw Octavie in de boerderij in de 
Tulpinstraat gewoond. Tijdens het PKP festival wa-
ren Fons en zijn vrouw vaak te vinden in hun ‘puk-
kelhok’ voor hun woning. Het was ook een ontmoe-
tingsplaats voor familie en vrienden. 
Daarbuiten waren Fons en zijn familie ook bekend 
als de bezielers achter de ‘Kerststal’ in de Lucht-
vaartstraat.
Fons, heel Kiewit gaat u missen. Bedankt wat je 
allemaal voor de Kiewitse gemeenschap betekend 
hebt. 
Veel sterkte aan de familie, vrienden en kennissen.
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“Op vraag me even voor te stellen met 
1000 tekens: Ik ben Ann Cardinaels. 2017 
is het jaar dat ik me bij het enthousiaste 
Kriskras Kiewit redactieteam aansloot 
onder het begeleidende oog van V.U. Chris 
Goyens. Slechts 3 jaar later vraagt ze me 
als opvolgster voor haar taak. Aangezien 
ik het belangrijk vind dat Kriskras blijft 
bestaan, heb ik deze taak dan ook met 
een conservatieve gedrevenheid gedaan 
gedurende twee jaar. Vandaag geef ik 
vol vertrouwen het roer over aan Johan 
Keunen die met professionele kennis dit 
boekje zal updaten, digitaliseren en op het 
sociaal net zal verspreiden.

Het hoofdstuk Kriskras Kiewit sluit ik 
af. Ik kijk tevreden terug naar de leuke 
samenwerking met Chris, Jef, Hendrik, 
Philip, Stefaan, Karine, Roland en Johan.

Bij deze wil ik ook nog eens onze verdelers 
bedanken die toch maar iedere keer weer 
door weer en wind gaan om het boekje tot 
bij ons te brengen. Dank jullie wel.  

Lieve groetjes Ann”

Bedankt ANN
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STEFAAN 
BRILLOUET

JOHAN 
KEUNEN

Maak kennis met de afdelingen 
binnen de vzw Kiewit 
In de volgende edities van Kriskras zal telkens een afdeling binnen de vzw Kiewit uitgelicht 
worden. Je maakt kennis met het doel ervan en je zal ook kennis kunnen maken met de 
leden die het beste van zichzelf geven om hun afdeling levendig te houden. 

Kriskras Kiewit 
Wat is Kriskras?  
Kriskras is een driemaandelijks 
tijdschrift met een extra Pukkel-
pop-nummer. 

Wat is ons doel?  
Wij willen de Kiewitse verenigin-
gen de kans geven kosteloos hun 
activiteiten te publiceren en hen zo 
bekendheid te geven.  Daarenboven 
proberen we de mensen binnen 
onze wijk dichter bij elkaar te bren-
gen. Hoe doen we dat? Ten eerste 
verschijnen binnen iedere editie de 
activiteiten van onze verenigingen 
voor de volgende drie maanden. 
Ten tweede zetten we interessante 
gebeurtenissen in de kijker. En 
tenslotte worden personen, die iets 
te vertellen hebben, geïnterviewd.  

Wie zijn wij? 
De redactieleden zijn geëngageer-
de mensen met een hart voor Kie-
wit die dat graag met jullie willen 
delen. Zij doen dat trouwens met 
veel plezier en volledig op vrijwilli-
ge basis. 

Ik ben Johan Keunen (66) en woon 
sinds 1984 op Kiewit-Heide. Mijn 
vrouw, Hilde Leën, is een echte Kie-
witse, van de Vijversstraat. Wij heb-
ben vier prachtige kinderen, twee 

meisjes en twee jongens, die ondertussen al een hele 
tijd zijn uitgevlogen. Dit dan nog eens aangevuld met 
drie zalige schatten van kleinkinderen Korneel, Merel 
en Babette, waar wij enorm van genieten. Mijn vrouw en 
ik hebben altijd bij het Provinciebestuur van Limburg ge-

werkt, maar zijn nu bijna drie jaar met pensioen. Ondertussen ben ik niet 
alleen verantwoordelijke uitgever van Kriskras, maar ben ook nog actief 
in de werkgroep Leefkwaliteit Kiewit en Pukkelpop. Daarenboven ben ik 
coördinator van BIN Kiewit (BuurtInformatieNetwerk Kiewit). Sinds een 
aantal maanden engageer ik mij ook voor het Buurtcomité de Feestbevers, 
opgericht om de buren van de Hasseltse Beverzakstraat wat beter te leren 
kennen. Gitaar is het instrument dat ik bijna dagelijks in handen neem om 
de stukken in te oefenen die ik opgelegd krijg in het Muziekatelier Hasselt. 

Hallo Kiewitenaar! 
Ik ben Stefaan Brillouet en woon sinds 
2008 in de Europalaan. Afkomstig van 
de overkant van Hasselt was ik als 
nieuwe Kiewitenaar echt gecharmeerd dat ‘Kiewits 
boekje’ in mijn brievenbus te krijgen. Een zomaar boekje 
door en over Kiewit, geschreven door Kiewitenaren. Na 
eens een tekstje te hebben ingestuurd over het Wijkfeest 
Berkenveld, kwam al snel van het een het ander en zat 
ik bij de redactie! Naast lid van andere verenigingen is 
mijn hobby toch ook wel een beetje mijn werk bij de po-
litiezone Limburg Regio Hoofdstad waar ik met plezier 
mag zorgen voor de Juridische Dienst, Dienst HRM en 
de vergaderingen politiecollege en politieraad.  
Mijn sportieve hobby is wandelen aan +8 km/u op geas-
falteerde wegen. Ook in Kiewit. Dus ja, dat was ik! 
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ROLAND  
MAES KARINE 

PETERS

PHILIP  
SCHEPERSIk ben Philip Scheepers (61) en sinds 1969 woonachtig in Kiewit. 

Gehuwd met Claire Daniels. We hebben twee leuke kinderen, Lien 
(26) en Joren (25). Op mijn vijftiende was ik al aangesloten bij “De 

Kern”, het jongerenbestuur van Jeugdhuis Hades. Zelf heb ik nog gevoetbald bij R.C. 
Hades, gehandbald bij handbalclub Kiewit en gevolleybald bij Rekre-Hades waar ik 
nu nog steeds voorzitter ben. Verder ben ik voorzitter van de Wijksportraad Kiewit 
geweest, momenteel lid van de beheerraad van de VZW Kiewit en redactielid van Kris-
kras Kiewit. Ik ben op vraag van Chris Goyens een tiental jaren geleden bij Kriskras 
Kiewit gegaan omdat ik me wil blijven engageren voor Kiewit en zo de inwoners en ver-
enigingen van Kiewit een forum kan bieden. Naast sporten heb ik me vooral vroeger 
beziggehouden als disc-jockey en met P.A. (geluidsversterking en belichting) Ik werk 
als coördinerend verpleegkundige in het Zuyderland ziekenhuis in Nederland.

Ik ben Roland Maes 
(60) en woon sinds 
1999 in de Berkenlaan. Ik ben al-
leenstaande en woon samen met de 
allerliefste kat ter wereld, Ozzy. Ik 
heb altijd voor de Belgische spoor-
wegen gewerkt en ben sinds een 
half jaar gepensioneerd. Ik ben 
muziekliefhebber, DJ. Ik zit op de 
academie in Koersel waar ik piano, 
muziekgeschiedenis en compositie 
volg.  Daarnaast loop ik in Meylandt 

– Zolder, academie voor beeldende 
kunsten, waar ik tekenen en schil-
deren volg. Ik reis heel graag en ga 
veel naar optredens en culturele 
aangelegenheden. Als er tijd over is 
zie je me wandelen in de natuur.   

Ik ben Karine Peters (54). Ik heb 4 jaar in 
Kiewit gewoond, maar sinds 1995 ben ik ge-
setteld in Kuringen (Heide). Ik ben getrouwd 
met Walter Hulsbosch en samen zijn we 2 

kinderen, Giette (28) en Kobe 
(24), rijk waarvan de oudste al 
uit huis is. Walter is mede-orga-
nisator van Inferno, Kobe zit in 
het bestuur van ‘t Geverke. Tij-
dens mijn middelbare schoolja-
ren vertoefde ik veel in Kiewit. Ik 
werkte ook in Kiewit in een gra-
fisch bedrijf voor de overname 

door Concentra. De liefde voor het grafische 
wou ik graag verder delen, daarom stapte ik 
over naar het onderwijs. Als hobby teken ik 
graag, vooral letters; letterkappen in steen 
is mijn laatste uitdaging en vergt veel geduld 
en techniek. Ik volleybal al geruime tijd bij 
RekreHades en dankzij de voorzitter ben ik 
dan ook bij Kriskras Kiewit beland als vorm-
gever. Mijn professioneel leven speelt zich af 
bij campus Max Tessenderlo als grafische 
leerkracht en in Hasselt als PO-docent bij 
PXL-Education.  
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Jongeren actief in Kiewit 
In Vlaanderen verstaat men onder de “jeugdbeweging”: organisaties waar kinde-
ren één dag in de week (dikwijls zaterdag of zondag) naartoe kunnen. Ze kunnen er 
onder begeleiding van vrijwilligers gedurende enkele uren deelnemen aan allerlei 
activiteiten.  

In Kiewit verstaan we onder “jeugdbeweging”: jeugd die beweegt op Kiewitse plek-
ken, natuur opsnuiven, plezier maken, jongeren een kans geven om zichzelf op een 
speelse manier te ontplooien, of om eens lekker bij te praten. De mogelijkheden zijn 
onuitputtelijk.  

Daarom laten we hen even aan het woord.

Karine Peters

Jeugdhuis ‘t Geverke

Kempische Steenweg 518, naast Kiewit Kerk
Jongeren tussen 16 en 30 jaar
’t Geverke is geopend op vrijdag en zaterdag en sporadisch 
op woensdag.
Alle informatie is terug te vinden op onze Facebookpagina 
‘Jeugdhuis ’t Geverke’

Sinds dit jaar hebben wij een concept uitgewerkt 
waarbij nabijgelegen jeugdverenigingen de kans 
krijgen om ons jeugdhuis voor één avond over te 
nemen. Onder de noemer ’t Geverke take over 
krijgen zij de touwtjes in handen om een activi-
teit met hun leden of leiding te organiseren. De 
opbrengst van deze avond wordt netjes verdeeld 
onder het jeugdhuis en de vereniging in kwes-
tie. Door de take over leren meer mensen het 
jeugdhuis kennen, is de drempel voor nieuwe 
bezoekers lager en verdienen de verenigingen 
een centje bij voor hun werking.

Je kan lid worden van ’t Geverke voor 5 euro. 
In ruil voor dat bedrag krijg je een lidkaart die 
je een aantal voordelen oplevert. Zo krijg je in 
de week van je verjaardag een gratis consump-
tie, maar moet je ook minder betalen voor onze 
grootste evenementen zoals de jaarlijkse can-
tus. Bovendien krijg je als lid een uitnodiging 
voor een exclusieve ledenavond. 
Uit onze ledenbevraging destilleerden we een 
aantal redenen waarom zij ’t Geverke bezoeken: 
- “Je komt altijd wel iemand tegen die je kent en 

er is altijd iets te beleven.”
- “Het is een leuke plaats voor een zorgeloze 

avond met studentikoze drankprijzen.”
- “’t Geverke is een gezellige plaats waar je met 

vrienden kan genieten van het leven.”



9

Chiromeisjes Kiewit 

Vijversstraat 8 
Voor alle meisjes geboren tussen 2004 en 2015 
Elke zondag van 14.00 - 18.00 uur 
www.chiromeisjeskiewit.be 

Speciaal voor alle Kiewitenaren: 
Als jeugdvereniging doen we meer dan onze 
wekelijkse activiteiten voor de leden alleen. Elk 
jaar kunnen jullie in het eerste weekend van no-
vember komen smullen van onze overheerlijke 
spaghetti en macaroni in de Binder. Verder or-
ganiseren we voor jongeren ook nog twee fui-
ven: Shot you down en Aspeace. Onze oudste 
leden organiseren op 12 februari nog een fri-
tuur Cervelaspi en verkopen in mei moederdag 
ontbijtmanden zodat je niet bij Maris een uur in 
de rij moet staan. Dit jaar organiseren we ook 
nog een zomerbar om ons buitenlandsbivak te 
financieren. Allen daarheen zouden we zeggen! 

Onze Chiro is 
… Een plek waar je kan spelen en je kan uitleven 
met andere kinderen in de buurt.  
… Een plek waar je kan lachen, dromen en her-
inneringen maken voor het leven. 
… Een plek waar je niet de beste, de snelste of 
de slimste moet zijn, maar gewoon jezelf.  
Op de Chiro maak je vriendschappen voor het 
leven en we zijn blij daar deel van te mogen uit-
maken!

Chirojongens Kiewit

Putvennestraat 100
Voor alle jongens van 6 t.e.m. 18 jaar
Iedere zondag van 14.00 - 18.00 uur
https://chirokiewit.be/

Voor de Kiewitenaren organiseren we: 
- een winterbar ten voordele van het goede doel;
- een fuif (Bokka Palooza); 
- een barbecue;
- oudernamiddag (een show gemaakt door de 

leden voor ouders, vrienden en sympathisan-
ten);

- een frituur (Mayonaspi);
- de beste Halloweentocht van Kiewit en om-

streken.
De Chiro wil kinderen en jongeren in hun vrije 
tijd bijeenbrengen. We willen hierbij alle kin-
deren en jongeren aanspreken, ongeacht hun 
sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun 
fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel 
willen we kinderen en jongeren ervaringen la-
ten opdoen, leren samenleven, hen een kijk 
bieden op zichzelf en de wereld. Bij de Chiro 
kan je iedere zondag helemaal jezelf zijn en je 
volop uitleven met je Chiro vrienden! Je beleeft 
de gekste, leukste, grappigste zondagen, week-
endjes en kampen ooit! Op de Chiro maak je 
vrienden voor het leven!
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Gidsen OLV Van Vrede

Putvennestraat 81, 3500 Hasselt  
(langs de voetbalvelden van Hades)
Voor alle meisjes vanaf het eerste studiejaar
Elke zaterdag van 14.00 - 17.00 uur
https://www.gidsendevrede.be

Iedereen is welkom op onze jaarlijkse 
spaghettiavond.
De leiding staat elke week klaar met ton-
nen energie en fantastische spelen!
Zijn jullie klaar voor een geweldig avon-
tuur? Zijn jullie klaar om onbekende en 
bekende terreinen te ontdekken met je 
vriendinnen? Los te gaan in spelen, sa-
men een tocht ondernemen, of rustig in 
kring luisteren naar een spannend ver-
haal met je leiding? Iedere keer vanaf 
september kan het allemaal weer met 
een nieuw scoutsjaar aan ons lokaal!!
En na een spetterend jaar volgt als van-
zelfsprekend een nog “spetterender” 
kamp. We nemen je steeds weer mee 
naar gebieden waar je zonder een stevi-
ge portie dapperheid en durf beter niet 
naartoe gaat. Maar als echte scouten zal 
dat niet ontbreken! Misschien komen we 
wel oog in oog te staan met een giganti-
sche beer! Of een bende apen! Je beleeft 
het allemaal samen met ons in juli, ieder 
jaar.

Scouts Sint-Martinus den XIIde

Putvennestraat 81, 3500 Hasselt  
(Putvennestraat 80 (tegenover RC Hades)
Voor jongens van 7-8 jaar
Elke zaterdag van 14.00 - 17.00 uur
https://sint-martinus.be/

Als jeugdvrijwilligers helpen wij regelmatig met acti-
viteiten georganiseerd door de stad (autoloze zondag, 
Dwars door Hasselt, ...) en daarnaast bezorgen we de 
jeugd van Kiewit wekelijks op zaterdag een leuke en 
avontuurlijke namiddag!
Lid worden bij onze scouts betekent meer dan elke 
zaterdag samenkomen. Doorheen de jaren bouw je 
vriendschappen op voor het leven en beleef je de wild-
ste avonturen, die je nooit meer zal vergeten!
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KkK: Kun je een korte beschrijving geven 
van je scholing, je carriere, jezelf? 

Georgette:  De laatste 3 jaar humaniora  
in de normaalschool van Diest volgde ik 
tekenen en aansluitend 2 jaar regentaat 
plastische kunsten. Mijn moeder twijfel-
de, maar mijn zus heeft haar overtuigd 
dat het een serieuze school was met al-
leen maar meisjes. Na het regentaat en 
de oefenstage kon ik in 1963, via mijn zus, 
beginnen in Overpelt. En daar ben ik mijn 
hele carriére gebleven om les te geven en 
les te volgen op de academie. Daar heb ik 
ook mijn man en steunpilaar Robert leren 
kennen. 

KkK: Gaf je graag les ? 

Georgette: Van de eerste tot de laatste 
minuut. Het lesgeven vond ik het-van-
het. De leerlingen uit hun schulp trekken, 

want artistiekelingen zijn zoals ik soms wat 
teruggetrokken. Met de lessen ging het goed, 
zo goed zelfs dat, als de bel ging, we nog rap 
alles moesten opruimen (schaterlach). Altijd 
iets nieuw voor hen bedenken vond ik ook 
fantastisch.  

KkK: Had je liever van je kunst geleefd? 

Georgette: Ik heb nooit gedacht dat ik van mijn 
kunst zou kunnen leven. Etalages inrichten 
zou mij ook wel gelegen hebben. Maar, hoe-
wel ik in eerste instantie niet wou les geven, 
bleek dit toch het beste. Toen ik die glasra-
men voor Japan maakte, heb ik wel even met 
het idee gespeeld om mijn kost met kunst te 
verdienen. 

KkK: Wanneer besefte je dat je de weg van het 
kunstleven zou bewandelen? 

Georgette: In de kleuterklas al. Als andere 
kinderen gewoon met het zand in de zandbak 
aan het spelen waren, maakte ik tekeningen 
in het zand. In het middelbaar had ik soms 
wel problemen omdat ik tijdens de lesuren 
tekende. Toen besefte mijn moeder al dat ik 
daar niet op mijn plaats was. 

Georgette Dreesen: 
“Het creatieve 
moet uit jezelf komen” 
Ze woont al jaren schuin tegenover mij. 
Georgette Dreesen, 78 jaar en getrouwd met  
Robert Waelburgs. Zij is glaskunstenares, 
regentes kunstonderwijs, kunstenares pur 
sang gewoon, of liever ongewoon. En ik weet 
al jaren dat ze originele prachtige glaskunst 
maakt. En niet alleen dat, ze is een creatieve 
duizendpoot. Tijd voor een interview dus met 
deze coole dame. 

Ze neemt me dadelijk mee om haar werken 
te laten zien zodat ik een idee krijg waar ze 
allemaal mee bezig is. Vele werken worden 
getoond, het resultaat van jaren tekenen, 
schilderen en schetsen. Plots springt mij een 
klein prachtig schilderijtje in het oog. Dat is 
van haar moeder die toen nog maar 12 jaar 
was. Zij mocht als allereerste meisje naar 
de academie waar eigenlijk alleen maar 
jongens waren. Georgette heeft haar talent 
dus van geen vreemde.
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KkK: Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen 
waar je trots op bent? 

Georgette: Toen ik jong was wilde ik iets maken 
waar iedereen versteld van zou staan: “Kan die 
dat? Heeft Georgette dat gemaakt?” Die koepel 
in Japan was er zo eentje. Ik ben maanden be-
zig geweest met het maken van ontwerpen en 
kleurstudies. In het begin waren mijn figuren 
westers en dat wilden ze niet. Het glas mocht 
westers zijn maar het onderwerp oosters. En 
glas omdat ze dat niet kenden, zij gebruikten 
rijstpapier. Ook heb ik er toen o.a. lotusblaad-
jes, azalea’s en chrysanten in verwerkt. Iets dat 
zij ook kennen. Een tweede, enorm groot glas-
raam, was nog belangrijker voor mij omdat dat 
de bevestiging was dat ze mijn werk goed von-
den. In het buitenland dan nog. (fier) 

KkK: Heb je dat glas zelf gesneden? 

Bert: Ja, alles. Bij Boermans heb ik het in 
thermopan laten zetten omdat het dubbele 
beglazing is èn gewapend tegen aardbevingen, 
die daar veel voorkomen. Het soldeersel is ook 
beter beschermd tegen oxidatie. Het was een 
heel puzzelwerk! 

KkK: Heb je hier ook al zoiets gemaakt? 

Georgette: Hier valt niets te koepelen. Ik ben 
dus trots op wat ik heb gemaakt, waarvan ik 
dacht nooit te kunnen. Je ziet dat een mens 
soms toch meer kan dan hij denkt 

KkK: Was dat dan veel zelfstudie? 

Georgette: Ja, en de mensen bij wie ik mate-
riaal als lood en glas haal, helpen me goed op 
weg.  

Ik krijg een hoop albums voorgeschoteld met 
het hele proces en de inhuldiging... Allemaal 
heel boeiend. Een huzarenwerk was het.  

KkK: Wie of wat heeft jou beïnvloed? Heb je een 
eigen stijl? 

Georgette: Mijn professors en veel kunste-
naars zijn heel belangrijk geweest: Chagall, die 
ik heel poëtisch vind; Klimt is dan weer deco-
ratief; Matisse, Schiele, Hundertwasser, Wun-
derlich, de beeldhouwer Ossip Zadhine. Ook 
de mensen waar ik mijn materiaal ging halen. 
Het creatieve moet uiteindelijk toch uit jezelf 
komen. Eigen stijl?  Ik weet het niet hoe ik dit 
noem, maar mijn klasgenoten halen mijn werk 
er wel tussenuit. Veelzijdige stijl misschien. 
Veel disciplines gedaan, behalve beeldhouwen. 

KkK: Vind je het moeilijk om je eigen werk te 
verkopen? 

Georgette: Ja. Als het voor iemand cadeau te 
geven is, dan vind ik dat niet erg.    

KkK: Van wie krijg je feedback en wie is je klank-
bord?    

Georgette: Op het moment is dat mijn leraar 
grafiek. Alle voorgaande leraren vonden altijd 
alles goed. Ik deed dan maar voort waardoor ik 
het soms kapot maakte. Bij mij moeten ze stop 
zeggen omdat ik meestal rapper klaar was dan 
de rest. 

KkK: Wat volg je nu? 

Georgette: Vijfde jaar grafiek. Voor collages 
verknip ik oude tekeningen van mij en kopieer 
die dan op plasticfolie, wat beter is dan gewoon 
collages maken. Want dan heb je zo van die 
overlappingen. Is ook fijner om mee te spelen. 
Fijn omdat je dan iets nieuws krijgt. Maar Feed-
back is zeker nodig. 

KkK:  Breng je veel uren door in je atelier en ben 
je goed georganiseerd? 
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Bert: Door corona nu niet. Ben, samen met 
mijn zus, meer met kleine dingen bezig zoals 
illustraties voor kinderboeken. En nee, ik ben 
heel chaotisch, het tegenovergestelde van Ro-
bert. Van het ene moment op het andere kan ik 
omslaan. Ik kan niet plannen. Alleen als mijn 
hart er naar uitgaat, dan gaat het vanzelf. Als 
je inspiratie hebt en dat kun je niet voorspellen, 
doe je door. 

KkK: Werk je met muziek op de achtergrond? 

Georgette: Nee, soms zing ik wel zelf luidop. Ik 
hou van rust en stilte en ik ken ook niet veel van 
muziek. Mijn broer wel maar die is jammer ge-
noeg 10 jaar geleden overleden. Hij had Parkin-
son. Hij was gek van Schubert en als ik dat nu 
nog hoor word ik heel emotioneel (tranen in de 
ogen). Ja, muziek kan zwaar zijn en ook troost 
bieden. 

KkK: Wat heeft kunst jou het meest geleerd? 

Georgette: Ik kan mij daar in verliezen. Ik zat 
in een grote familie maar door het leeftijdsver-
schil met mijn broer, oudere zussen en jongere 
zussen voelde ik me als een wees, alleen. Dus 
op het internaat in Diest ben ik opengebloeid. 
Ik zat daar tussen leeftijdsgenoten. Ik heb daar 
echt een mooie tijd gehad. 

KkK: Heb je veel gehad aan kunst van anderen? 

Georgette: Kunst van anderen zien, als ikzelf 
een tijdje niets gemaakt had, was wel een sti-
mulans om weer te starten.                                                                                                

KkK: Welke kunstvormen spreken je het meeste 
aan? En welke thema’s? 

Georgette: Alle disciplines en qua thema’s 
hoofd en lichaam, het menselijk lichaam, stil-
levens, model, landschap, marine, abstrakt. Ei-
genlijk wil ik abstrakt maar dat lukt me nooit 
omdat ik in abstrakt nog altijd iets figuratief zie. 

KkK: Als je aan het werk bent en Robert roept 
om te komen eten bestaat de kans dat je terug-
roept: “Laat me, ik ben goed bezig.” Zit je dan in 
een roes? 

Georgette: Altijd (schaterlach). Ik ben dan vol-
ledig geconcentreerd op dat werk en dan be-
staat er niks meer rondom mij. 

KkK: Tot slot, is er iets wat je de lezers van Kris-
kras zou willen meedelen? 

Georgette: (Lange stilte) Dat ze altijd hun hart 
moeten volgen en doen wat ze graag doen. Dan 
maak je jezelf gelukkig ondanks de beperkin-
gen die zich voordoen. Zelf zal ik tot mijn laat-
ste dag gelukkig blijven met de herinneringen 
en mijn fantasie. Wat in je hoofd zit kunnen ze 
je niet afpakken en kun je altijd terug afspelen. 
Ik verveel me nooit! Ik kan uren in de zetel zit-
ten en terugkijken en binnenpretjes hebben. 
Ooit heb ik eens een dood roodborstje met 
aquarel gemaakt en mijn grijze kat wou dat vo-
geltje van mijn doek afkrabben. Toen wist ik dat 
ik een goede tekening had gemaakt. En zo heb 
ik duizend en één mooie herinneringen.  

Terug naar huis wandelend besef ik dat ook ik 
een mooie herinnering bij heb van een boeiend 
en mooi mens. 

Roland Maes
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Junior Leroux ‘platwijers’
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‘t Bankske, 
petanque-ploeg 
met ambitie 
op Kiewit-Heide
“Als we eens een petanque-baan maken!” Ie-
dereen kent dit wel. Je zit gezellig wat te kletsen 
met de buren, misschien wel met een lekker 
pintje in je hand. En plots komt iemand op dit 
schitterende idee. Dan is het nog maar kwes-
tie van enkele vrijwilligers bijeen te roepen, wat 
balken voor de afboording te vinden en te plaat-
sen, voldoende kruiwagens grind te strooien. De 
baan en ‘t Bankske zijn geboren. Het enige dat 
nog ontbreekt zijn mannen met ballen. Ah ja, 
want zonder petanque-ballen geen petanque!
Wie zijn die petanque-lovers eigenlijk? Het is 
een bende, en dit mag je gerust positief inter-
preteren, leuke, gezellige buren. De meesten 
zijn “van die nieuwe huizen”, zoals wij ze nog 
altijd noemen, alhoewel ze nu toch al heel wat 
jaartjes hier wonen. 
En het zijn volharders hoor, die van de “hei”. 
Als ondergetekende lekker warm binnen in zijn 
zetel naar de koers aan het kijken is, vliegen 
de ballen over de baan alsof het een lieve lust 
is. Koude deert hen niet. Als de baan overdekt 
moest zijn, ze zouden zelfs bij regen een balletje 
gooien. En denk niet dat het er maar enkelen 
zijn. Soms staan ze er met een tiental enthousi-
astelingen en is het grind bijna volledig bedekt 
met blinkende en minder blinkende met lijnen 
gedecoreerde ballen. Welke bal is van wie? Hoe 
kunnen ze er toch maar aan uit, denk ik dan.
Om het allemaal nog wat ludieker te maken, 
hebben ze zelfs bijnaampjes gegeven aan el-
kaar, of misschien wel “koosnaampjes”? Wie 
speelt samen met de Dop of de Dubois? Het kan 

Ron Raam, Ron Blanco of de Fons zijn. Maar ook 
even goed de Schepers, de Daivyy of de Roeland 
Events. Geef toe, met zulke artiestennamen, 
daar kan alleen maar spektakel uit voortvloeien. 
Oneliners als “Deze ligt het kortste.” “Neen, ze-
ker weten van niet, want de mijne ligt nog kor-
ter.” “Zeven is altijd mooi!” “Meten meten!” “Er 
zit potentieel!” worden constant gebruikt. Dis-
cussies, gevloek, geschreeuw, gejuich, “begin 
er maar aan”, het hoort er allemaal bij. Maar 
vooral: héél veel plezier. En daarvoor doen ze 
het natuurlijk. Een plezante bende amateurs, 
met supergrote ambities. 
Ze willen records gaan breken! Waar of niet 
waar, daar heb ik als buitenstaander natuurlijk 
het raden naar, maar wie ben ik om als naaste 
buurman daaraan te twijfelen. 55 uren aan één 
stuk petanque spelen! De controleurs van het 
Guinness Book of Records mogen zich klaar 
houden. Ze mogen van mij zelfs op Aero Kiewit 
landen. Mij hoef je niet te overtuigen. Onder-
schat deze Bessembinders niet, ze halen dat 
geheid met het grootste gemak. Tenminste als 
sommigen, tegen dat het zover is, deftig wat aan 
hun conditie gaan werken natuurlijk.

Johan Keunen
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Buurtinformatienetwerk in héél Kiewit    

In de vorige editie van Kriskras Kiewit heb ik jullie blijkbaar goed warm gemaakt om in 
te schrijven voor het Buurtinformatienetwerk Kiewit. Bewijs: de vele reacties. In totaal 
hebben we voor groot Kiewit meer dan 450 inschrijvingen mogen ontvangen. Over een 
succes gesproken!
De ingeschreven buurtbewoners hebben al mogen ondervinden hoe BIN werkt. We 
hebben verscheidene keren een bericht ontvangen over verdachte voertuigen of gedra-
gingen in onze wijk. Qua veiligheidsgevoel mag dat toch wel tellen. En daarvoor doen 
we het natuurlijk.

Voor zij die dit nog niet ingeschreven zijn, geen probleem. Het kan nog altijd via www.
hasselt.be/BIN. Je kiest voor BIN Kiewit waarna je op de inschrijvingsmodule komt. 
Ben je nog niet echt overtuigd? Bekijk dan zeker het info-filmpje of kom vrijblijvend 
luisteren naar het hoe en waarom op de opstartavond woensdag 13 april 2022.

Hieronder nog eens waarom je het zeker moet doen?
1. Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je buurt.
2. Je belt de politie (101) en meldt wat je ziet. Probeer zo gedetailleerd te zijn: kleur, 

merk en type van wagen, specifieke kenmerken van de personen zoals kleding, 
grootte, kleur haar, enz. 

3. De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt indien nodig een gesproken 
bericht met een preventieve tip.

4. De hele buurt voert de preventieve tip uit (bv: lichten aansteken, alle deuren sluiten, 
oplettendheid) en de politie spoort de dader op.

5. Indien nodig geeft de politie feedback aan alle BIN-leden.

Johan Keunen
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS

“UUR 
AANVANG”

“UUR 
EINDE”

INFO TEL.NR./EMAIL

ZA 12-02 Cervelaspi (frituur van de Aspi’s) Chiromeisjes Kiewit Chirolokalen - vijversstraat 8 12.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

DI 15-02 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 16-02 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 26-02 Scouts Sint-Martinus den XIIde Chaos in geitenland: Vriendjesactiviteit Parking kinderboerderij kiewit 14.00 uur 17.00 uur Wouter Cressato 0471 45 18 83

DO 03-03 Bestuursvergadering OKRA De Binder 09.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 09-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 16-03 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 16-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

VR 18-03 Shot you down (fuif) Chiromeisjes Kiewit Feestzaal van Kindsheid Jesu 21.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

DI 22-03 Filmavond Pastorale eenheid St. Franciscus Hasselt De Binder 19.30 uur
Gerard Janssen 
Johan Ardui

011 25 69 68
011 24 26 60

WO 23-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 26-03 Jeugdhuis take over aspi chirojongens kiewit Chiro Kiewit Jeugdhuis het Geverke 19.00 uur 23.00 uur Gijs Klaps 0472 21 34 34

ZO 27-03 Kiewit Trail Ouderraad De Kievit Basisschool De Kievit 14.00 uur Griet Knapen 0487 62 34 46

DI 29-03 Lentefeest OKRA De Binder Clement Vandael 011 72 01 63

WO 30-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 02-04 Inferno - Indoor festival met lokale bands Kiewitfonds De Binder 19.00 uur Luc Vertessen 0474 06 95 03

WO 06-04 Dauwwandeling OKRA Gezinsboerderij Clement Vandael 011 72 01 63

WO 06-04 Resto De Beverzak VZW Heiwind Zaal Heiwind
12.00 uur - 14.00 uur 
17.00 uur - 20.00 uur

Robbie Jeuris 0477 83 09 68

DO 07-04 Bestuursvergadering OKRA De Binder 09.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

MA 11-04 Paaskamp KHO Heide Hasselt Complex Heksenberg 09.30 uur 16.00 uur Wim Rubens 0477 60 41 50

ZO 17-04 VZW Heiwind Paasreceptie (na de H.Mis) Zaal Heiwind 10.45 uur 13.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53

DI 19-04 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 20-04 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

VR 22-4 Hades Kiewit BBC Quiz De Binder 19.30 uur quiz@hadesbbc.be 0495 43 79 44

ZA 23-04 Pappies From The Block Sugar Pappies Party De Binder 20.00 uur Stefaan Brillouet

ZA 23-04 Chiro Kiewit presents casino royal (bonte avond) Chiromeisjes Kiewit Chirolokalen - vijversstraat 8 13.30 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

ZA 23-04 Oudernamiddag: Chiro Kiewit Presents... Chiro Kiewit Feestzaal Kindsheid Jesu 13.30 uur 17.00 uur Simon Hellings 0491 93 88 66

WO 27-04 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 04-05 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

DO 05-05 Bestuursvergadering OKRA De Binder 09.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZO 08-05 Moederdag ontbijtmanden Chiromeisjes Kiewit Chirolokalen - vijversstraat 8 08.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

WO 11-05 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 14-05 Bokka palooza Chiro Kiewit Chirojongens Kiewit Putvennestraat 100 20.00 uur 03.00 uur Tom Fierens 0489 41 46 59

Wekelijks Kaarten op woensdag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

Wekelijks In de zomer - fietsen op donderdag (niet op 26-05 en 21-07) OKRA Kiewit Kerk 13.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS

“UUR 
AANVANG”

“UUR 
EINDE”

INFO TEL.NR./EMAIL

ZA 12-02 Cervelaspi (frituur van de Aspi’s) Chiromeisjes Kiewit Chirolokalen - vijversstraat 8 12.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

DI 15-02 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 16-02 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 26-02 Scouts Sint-Martinus den XIIde Chaos in geitenland: Vriendjesactiviteit Parking kinderboerderij kiewit 14.00 uur 17.00 uur Wouter Cressato 0471 45 18 83

DO 03-03 Bestuursvergadering OKRA De Binder 09.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 09-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 16-03 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 16-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

VR 18-03 Shot you down (fuif) Chiromeisjes Kiewit Feestzaal van Kindsheid Jesu 21.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

DI 22-03 Filmavond Pastorale eenheid St. Franciscus Hasselt De Binder 19.30 uur
Gerard Janssen 
Johan Ardui

011 25 69 68
011 24 26 60

WO 23-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 26-03 Jeugdhuis take over aspi chirojongens kiewit Chiro Kiewit Jeugdhuis het Geverke 19.00 uur 23.00 uur Gijs Klaps 0472 21 34 34

ZO 27-03 Kiewit Trail Ouderraad De Kievit Basisschool De Kievit 14.00 uur Griet Knapen 0487 62 34 46

DI 29-03 Lentefeest OKRA De Binder Clement Vandael 011 72 01 63

WO 30-03 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 02-04 Inferno - Indoor festival met lokale bands Kiewitfonds De Binder 19.00 uur Luc Vertessen 0474 06 95 03

WO 06-04 Dauwwandeling OKRA Gezinsboerderij Clement Vandael 011 72 01 63

WO 06-04 Resto De Beverzak VZW Heiwind Zaal Heiwind
12.00 uur - 14.00 uur 
17.00 uur - 20.00 uur

Robbie Jeuris 0477 83 09 68

DO 07-04 Bestuursvergadering OKRA De Binder 09.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

MA 11-04 Paaskamp KHO Heide Hasselt Complex Heksenberg 09.30 uur 16.00 uur Wim Rubens 0477 60 41 50

ZO 17-04 VZW Heiwind Paasreceptie (na de H.Mis) Zaal Heiwind 10.45 uur 13.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53

DI 19-04 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 20-04 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

VR 22-4 Hades Kiewit BBC Quiz De Binder 19.30 uur quiz@hadesbbc.be 0495 43 79 44

ZA 23-04 Pappies From The Block Sugar Pappies Party De Binder 20.00 uur Stefaan Brillouet

ZA 23-04 Chiro Kiewit presents casino royal (bonte avond) Chiromeisjes Kiewit Chirolokalen - vijversstraat 8 13.30 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

ZA 23-04 Oudernamiddag: Chiro Kiewit Presents... Chiro Kiewit Feestzaal Kindsheid Jesu 13.30 uur 17.00 uur Simon Hellings 0491 93 88 66

WO 27-04 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

WO 04-05 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

DO 05-05 Bestuursvergadering OKRA De Binder 09.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZO 08-05 Moederdag ontbijtmanden Chiromeisjes Kiewit Chirolokalen - vijversstraat 8 08.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

WO 11-05 Turnen OKRA Sporthal Kiewit 09.00 uur 12.00 uur Clement Vandael 011 72 01 63

ZA 14-05 Bokka palooza Chiro Kiewit Chirojongens Kiewit Putvennestraat 100 20.00 uur 03.00 uur Tom Fierens 0489 41 46 59

Wekelijks Kaarten op woensdag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63

Wekelijks In de zomer - fietsen op donderdag (niet op 26-05 en 21-07) OKRA Kiewit Kerk 13.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63



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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In de vorige editie werd aangekondigd 
dat de werkgroep Leefkwaliteit Kiewit 
een doorstart zal maken. Woensdag 9 fe-
bruari zou het gaan gebeuren. Maar, ook 
corona stak hier weer een stokje voor. De 
eerste samenkomst is een maand later 
ingepland, nl. 9 maart. Dus, in deze edi-
tie geen verslag. 

Wat we wel al kunnen vertellen is dat 
onze bestaande kern aangevuld wordt 
met een achttal geïnteresseerden, waar 
wij uiteraard heel tevreden mee zijn. 

Leefkwaliteit Kiewit neemt nieuwe start

Wat zeker wel?
- Verkeersveiligheid in heel Kiewit (gewest- en stadsweg): conflictsituaties te vermijden om globa-

le veiligheid te verhogen; veilige schoolomgeving; STOP-verdeling, Stappers – Trappers - Open-
baar vervoer - Personenvervoer; opvoeding van alle weggebruikers, zowel fiets als auto.

- Verkeerscomfort? Aantrekkelijker maken van fietsverbindingen of voetpad om meer mensen in 
beweging te krijgen: milieuwinst en fysieke gezondheid.

- Overleg vliegveld: opvolging van Goed Nabuurschap Aero Kiewit.
- Initiatieven voor sociale cohesie: speelpleintjes, petanque-baan en zitbank,…
- Veiligheidsgevoel: BIN.
- Mooie omgeving: initiatief Mooimakers.

Wat zeker niet?
- Verkavelingsaanvragen: in principe geen beroepsprocedure zelf volgen, maar uitzonderingen 

bestaan, vb. Aero Kiewit. Wij willen wel in dialoog treden voor projecten van maatschappelijk nut. 
Vb. bij bouwen hele woonwijken.

- Wij willen wel mensen informeren over de beroepsprocedure.
- Eerder goede relatie opbouwen met Stad Hasselt.

Vragen, voorstellen, tips kan je altijd kwijt naar ons doormailen: leefkwaliteit@vzwkiewit.be.
 

Johan Keunen

Hoe zullen we tewerk gaan? 
De bedoeling is dat we tweemaandelijks een globale 
werkgroepvergadering zullen organiseren. Hier zal 
dan een terugkoppeling gebeuren van de gang van za-
ken en feedback gegeven worden vanuit vzw Kiewit.
Vanuit deze globale werkgroep zullen subgroepen ont-
staan voor specifieke projecten. Deze zullen op regel-
matigere basis samenkomen en dat in functie van de 
noden en de capaciteiten.
Het doel is al uitgebreid aan bod gekomen in onze vori-
ge editie van Kriskras. En in principe liggen de thema’s 
vast die wel of niet kunnen. Deze lijst is uiteraard niet 
limitatief. Hieronder enkele voorbeelden.
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Kent u dat ook? U wandelt, fietst of rijdt met de 
wagen door uw straat. U ziet een buurman een 
beetje verder en knikt naar hem. Even later een 
vriendelijke buurvrouw die u begroet en haar 
hand opsteekt. Allemaal lieve mensen die al ja-
ren in uw straat wonen waarvan je het gezicht 
wel kent maar een naam ontbreekt. Vandaar 
onderstaand volgende sprookje.

Er waren eens… een broer en een zus die het 
initiatief op zich namen om in de Hasseltse Be-
verzakstraat een kerstboomactie op touw te 
zetten. De Stad Hasselt organiseert nl. ieder 
jaar rond Kerstmis “De mooiste Kerstbuurt” 
en stelt een gratis kerstboom ter beschikking 
voor iedere buur in de deelnemende straat. 
Een mooie gelegenheid dachten Sarah en haar 
broer Manu. Zeer mooi initiatief om inderdaad 

de sympathieke buur van in het begin van de 
straat ook eens te leren kennen. M.a.w. een 
reeds jaren bekend gezicht zou nu eindelijk een 
naam opgeplakt krijgen. 

Dus Rudolf, ja dieje van de Red Nosed Reindeer, 
bij zijn gewei gevat en in iedere bus een flyer 
gestoken. Iedereen kreeg de kans om zich in 
te schrijven. Dadelijk een schot in de roos. Een 
veertigtal buren schreef dadelijk in en kreeg 
van de Stad Hasselt een kerstboom cadeau. Elf 
buren tekenden present op de eerste samen-
komst en het buurtcomité was een feit. Er werd 
een strategie besproken en de nodige afspra-
ken werden gemaakt: buiten de aankoop van 
lichtjes mag niets worden gekocht, alles wordt 
gemaakt van wegwerpmateriaal en we houden 
alles in grijs en wit. 

Hasseltse Beverzakstraat in Kersttijd

Nummers werden namen en kregen eindelijk 
een gezicht
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Zo gezegd zo gedaan. Maar het was kort dag 
en we moesten dus snel zijn. De bomen moe-
ten recht blijven staan, dus drie handige buur-
mannen timmerden van houten paletten de 
nodige kruisen ineen en bevestigden ze onder 
de bomen. Buurvrouwen en –mannen sloegen 
de handen in mekaar en zorgden voor de ver-
siering: dennenappels en bladeren werden ver-
zameld en beschilderd, slierten werden met de 
schaar gesneden uit plastic flesjes, sterren uit 
drankkartons, de “kontjes” van de plastic fles-
jes konden dienen als kerstballen. Bij Limelco 
werden rollen gehaald die konden dienen als 
slingers. Het resultaat mocht gezien worden. 
Plots kreeg de Hasseltse Beverzakstraat een 
nog nooit geziene warmte en kerstsfeerachtige 
gezelligheid over haar. Dat we daar nog nooit 
eerder aan hadden gedacht!
Van de overige paletten zou een “toogje” ge-
maakt worden. Maar dat toogje werd er eentje 
van wel 2,5 meter breed! Een idee van buurman 
Eddy. Wat takken en een lichtslinger maakte 
hem helemaal af. 
Of die ook gebruikt werd? Wees maar zeker. 
Was het niet de bedoeling om onze buren be-

ter te leren kennen? Twee wandelingen en een 
nieuwjaarsreceptie later, met de nodige borrels, 
chocomelk, zelfs warme hapjes, wijn en bier, 
werd de toog meer dan ingewijd. Daar gaan we 
in de toekomst zeker nog veel gebruik van ma-
ken. Want nu al worden plannen gesmeed om 
buurtevenementen te organiseren. Daar zal het 
buurtcomité wel voor zorgen.

Trouwens, de buren die dit jaar de kerstboot 
hebben gemist, geen nood. Je kan altijd contact 
nemen en dus ervoor zorgen dat je vanaf nu al-
tijd op de hoogte wordt gebracht van toekomsti-
ge evenementen. Zo leren we jou ook kennen en 
kunnen we op jouw gezicht eindelijk een naam 
plakken. Gewoon doen!
Het werd niet zoals bij alle sprookjes, nl. een 
goed einde, maar hopelijk wordt dit mooie 
sprookje eentje met een heel lange staart. Want 
eindelijk kregen huisnummers een gezicht en 
een naam. Vriendschappen werden gesmeed. 
En ze leefden nog lang en... gezellig naast me-
kaar in de Hasseltse Beverzakstraat.

Johan Keunen
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Sagen en mythes 
over onze bomen 
In de vorige editie kregen jullie 
al een eerste deel van een 
boeiende wandeling op domein 
Kiewit. Dimitri Neefs, herborist en 
natuurgids, vertelde leuke mythes 
en weetjes over een aantal bomen. 
In deel twee gaat het verslag, dat 
Greet Hendrix heeft gemaakt van 
deze wandeling, verder.

Zwarte els 
Elzenhout kleurt na 
het kappen oran-
jerood door het 
rode boomsap. Dit 
fenomeen ligt aan 
de basis van veel 
sagen en legenden. 
Zo bijvoorbeeld dat de boom een kwade geest her-
bergt die kinderen lokt. In andere verhalen wordt de 
rode sapkleur als bloed beschouwd. De Germanen 
zagen hierin het symbool voor de menstruatie en ze 
vereerden de zwarte els dan ook als de boom waaruit 
de vrouw ontstaan is. Ze noemden zowel de zwarte 
els als de eerste vrouw ‘embla’. Later is deze naam 
verbasterd tot ‘ebla’ vervolgens tot erla, esla of elsa. 
Zwarte els was voor de Germanen dus het symbool 
bij uitstek voor vruchtbaarheid. Aan alle plantende-
len die op de grond vielen, werden genezende eigen-
schappen toegekend. 
Tot het einde van de 19de eeuw plaatsten boeren in 
Duitsland takken van zwarte els op de vier hoeken van 
hun akkers om een goede oogst af te smeken.

Hulst
Hulst heeft een interessant blad. Wij denken daarbij 
aan scherpgetande bladeren met scherpe stekels. 
Maar aan één en dezelfde struik – zelfs op één en 
hetzelfde takje – kunnen zowel bladeren voorkomen 
die scherpgetand zijn als bladeren met een volledig 
gave bladrand. Zeker als de plant ouder wordt, neemt 
het aantal bladeren met een gave bladrand sterk toe.
Druïdes verbrandden hulsthout om een zeer heet 
vuur te bekomen waarin ze metalen smolten. 
Volgens een oude christelijke legende ontkiemde 
een hulst onder de voetstappen van Jezus. De ste-
kende bladeren verwijzen naar zijn doornenkroon 

en de oranjerode bessen naar zijn bloed. In 
verschillende Europese landen noemt men 
hulst daarom ‘Christusdoorn’.
De Romeinen gebruikten hulst als decoratie 
tijdens de Saturnalia - feest voor god Satur-
nus, op 17 december. Ook gaven ze hulst-
takken cadeau aan hun vrienden en familie. 
Vooral in Engeland is dit gebruik bewaard 
gebleven. Al eeuwenlang versiert men hui-
zen in de kersttijd met altijdgroene planten 
zoals hulst, klimop en maretak. Sedert de 
intrede van de versierde kerstboom in huis, 
in de 19e eeuw, verdween dit gebruik naar 
de achtergrond.
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Vlier
De bloemen van deze boom hebben een fijne 
geur en daarom plantte men ze in de buurt van 
‘t gemak’. Ook bij begrafenissen kwam de plant 
van pas. Men plantte een kruis van vlierhout op 
het graf en als dat begon te bloeien, stelde de 
overledene het goed. 
Geneeskundig werkt de bloesem ontstekings-
remmend en het gebruik om siroop te maken 
van vlierbloesem is al heel oud. De bloempjes 
bevatten veel honing en dat is lekker in pannen-
koeken. Ook thee getrokken van vlierbloesems 
is zoet en bevat een etherische olie die licht be-
dwelmend werkt. Als je de bessen kookt krijg je 
siroop met veel vitamine C, goed tegen hoest en 
verkoudheid.

Dat de vlier zo gezond is hebben we aan Vrouw 
Holle te danken zoals het volgende verhaal ver-
telt. Lang geleden was ze in de kersttijd op weg 
naar de mensen. Ze liep over de besneeuwde 
heide en hoorde de dieren slapen en het sap in 
de planten stromen. Ze voorvoelde het voorjaar. 
Toen kwam ze een houterige, kale struik tegen: 
een vlier. Die klaagde tegen vrouw Holle dat hij 
zich zo onnuttig voelde. Zelfs als brandhout wil-
den de mensen hem niet! Vrouw Holle raakte 
ontroerd door zijn jammerklachten en zei: ‘Van-
af nu ben je mijn struik. Vlier zul je heten en de 
mensen zullen mij kennen als Vliermoedertje.’ 
Vervolgens gaf ze de struik een genezende bast, 
sneeuwwitte bloesem en bloedrood vruchten-
sap. De mensen ontdekten al deze eigenschap-
pen en plantten de vlier, die ze vroeger zo had-
den versmaad, in hun tuinen en op hun erven. 
De zieken dronken het sap, de kinderen speel-
den in zijn schaduw en de bloesem geurde zoet.

De vlier was populair bij kinderen. Het witte, 
sponsachtige merg van de takken, het ‘kabou-
tertjesbrood’, is zacht en laat zich gemakkelijk 
eruit drukken en daardoor is dit hout ideaal om 
blaaspijpen mee te maken. Van zo’n pijp kun je 
ook een fluitje maken: als het lukt er geluid uit 
te krijgen, dan ben je een echte ‘flierefluiter’, 
dat wil zeggen: een lichtzinnige levensgenieter 
(hoewel met een ‘f’ geschreven). Ook de Grie-
ken kenden dit soort vlierefluitjes, die ze ‘sam-
buca’s’ noemden. Het eerste deel van de we-
tenschappelijke naam van de vlier ‘Sambucus’ 
stamt daarvan af.

Maretak
Dit is een parasiet die vaak groeit op bomen met 
zacht hout zoals populieren. Omdat maretak ‘s 
winters groen blijft en bessen draagt, wordt de 
plant al eeuwenlang geassocieerd met vrucht-
baarheid. De bessen zijn giftig voor mensen 
maar vogels zijn er gek op. Omwille van zijn 
kleverige bessen, wordt maretak ook wel ‘vo-
gellijm’ genoemd. Niet 
omdat vogels het goed-
je aan takken plakken 
wel omdat de bessen 
vroeger gebruikt wer-
den om vogels te van-
gen. 

De kersttraditie om 
maretak (of mistletoe 
in het Engels) op te hangen stamt af van de 
Kelten en Germanen. Bij deze volkeren was de 
maretak een heilige plant die een belangrijke 
rol speelde in hun magische vruchtbaarheids-
rituelen. Volgens de legende sneed een in wit 
geklede druïde in de midwinterceremonie met 
een gouden sikkel maretak uit de heilige eik. 
De afgesneden plant mocht de grond niet raken 
en werd daarom in witte doeken opgevangen. 
Daarna slachtte de druïde de offerdieren en 
dompelde de maretak in water dat dan als be-
scherming tegen ziekten en onheil diende. 
De Noord-Germaanse mythologie vertelt over 
de god Balder, de broer van Thor. Hij werd ge-
wond door een pijl van maretakhout, het enige 
materiaal waar Baldr kwetsbaar voor was. Het 
was zijn broer die de pijl schoot en hun moe-
der weende zo van verdriet dat haar tranen 
veranderden in besjes. Ze legde de vruchten op 
Baldr’s wonde en zo wekte ze hem terug tot le-
ven. Als dank voor dit wonder, beloofde ze een 
kus aan ieder die onder de maretak passeerde. 
Zo belanden we bij het 
gebruik om te kussen 
onder de maretak en 
werd deze plant een 
symbool voor liefde 
en vriendschap.

Greet Hendrix

Foto: Wikipedia
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om de andere vrijdag 
van de maand 

vanaf 20u  
in De Binder 

Gratis 
inkom.

04/2/2022
 18/2/2022
04/3/2022
 18/3/2022

drank aan
democratische

prijs

01/4/2022
15/4/2022
29/4/2022

en



27

organiseert:

ELKE  DONDERDAG
VAN 19U15 TOT 20U15
uitgezonderd schoolvakanties

ZUMBA
LES

Prijs per les
 5 euro of 
10 beurten
kaart voor 

40 euro

IN DE GROTE ZAAL 
VAN DE BINDER 

wekelijks instappen mogelijk
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Geluidsoverlast 
door ‘tijdelijke’ wissel

Twee jaar geleden legde infrabel een tijdelijke wissel op het spoor 
tussen Kuringen en Kiewit in de Paalsteenstraat. Dit voor de nieuwe 
spoorwegbrug over het kanaal.  “Tijdelijk, zogezegd, maar hij ligt er 
nog. De buurt is de lawaaihinder grondig beu”, zegt buurtbewoner Jos 
Houbrechts. Hij heeft een klacht neergelegd bij Infrabel en is met een 
petitie in de buurt gestart.  Ook het Belang van Limburg volgt deze 
zaak op de voet met de rubriek ‘voor u opgelost’. (Gunter Willekens)

Deze ‘tijdelijke’ wissel zorgt voor veel extra hinder. Vooral de goede-
rentreinen veroorzaken veel geluidsoverlast. Huizen in de omgeving 
daveren letterlijk op hun grondvesten met zelfs barsten en scheuren 
in de muren als gevolg. Infrabel lijkt niet geneigd om deze ‘tijdelijke’ 
wissel weg te halen. Indien er nog mensen zijn met klachten over ge-
luidsoverlast rond de treinovergang in de Paalsteenstraat kunnen ze 
mailen naar: jos.houbrechts@skynet.be

Wordt vervolgd. 
Philip Scheepers

(foto: H
BVL)
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Theatergezelschap Kreatief 

kijkt vooruit
Corona zorgt er ook nu weer voor dat de leden van Theatergezelschap 
Kreatief hun creativiteit niet kunnen botvieren. Nu reeds voor het der-
de jaar! Toch laten zij de hoop niet varen. Want misschien lukt het dit 
jaar nog om het podium van De Binder te kunnen bezetten. Zo niet, dan 
wordt toch hoopvol uitgekeken naar 2023.
Vooruitkijkend wil voorzitster Vera Verheijden dat jullie zeker al twee 
weekends vrijhouden in maart 2023. “Want op 3 en 4 maart en op 10 en 
11 maart zullen wij zorgen voor ontspanning. Iets waar iedereen wel 
nood aan heeft,” weet zij. Of zij misschien toch een tipje van de sluier 
wil oplichten, was daarop mijn vraag. Het wordt een vrolijk stuk met 
de klinkende naam “Dames met klasse”. Deze klucht was eigenlijk al 
voorzien in maart 2020, maar zal hopelijk volgend jaar dan toch kun-
nen opgevoerd worden.

Johan Keunen
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In mijn hoofd stonden er duizend kopjes soep.

Warme, heldere groentesoep, ‘s middags 
in de basisschool geserveerd,
uitgedeeld aan wie een bonneke had
en nu, staat het huis leeg.

Het kloppend hart van de middagpauze,
ook als je bo’kes bij had,
hulde aan de hummende vrouw
die als moeder gans in ‘r keukske zat.

Het huis van Justine staat leeg.
Wie lepelde het uit?

Soepkommen zijn verdwenen,
aan ‘t eind van de straat,
de trein rijdt voorbij vijvers,
waar ‘t lege huis, als ‘n herinnering staat.

Jee Kast 2022

Het huis van Justine 
staat leeg.
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Sterke diversiteit van mensen
Ieder mens is anders en heeft zo zijn eigen manier en 
graden van emoties, vaak met normen en waarden die 
cultureel bepaald zijn. Zeggen we niet dat Zuiderse ty-
pes wat meer temperamentvol zijn en wij Vlamingen wat 
meer gesloten? We kennen vrienden met allerlei lontjes, 
maar ook die niet uit hun lood te slaan zijn. En allen zijn 
natuurlijk even waardevol.
Als mens kunnen we onszelf evalueren door ons denken.
Een mooie denkoefening is daarom, ken u zelf! Hoe zit 
het bijvoorbeeld met mijn lontje?
Daarenboven zijn emoties onlosmakelijk verbonden met 
het leven zelf: ze vormen als het ware het gevarieerde 
kruidenarsenaal van ons dagelijks bestaan.

De neuro-hormonale as: een moeilijk woord…
In het wetenschappelijke-medische denken worden de 
emoties gezien als uitingen van onze hersenfuncties. Dit 
hebben we zelfs gemeen met de dieren die eerder intuï-
tieve primitieve emoties vertonen. Je weet wel: vluchten, 
vechten of verstarren...
Vanuit de hersenen worden de hormonen gestuurd die 
onze gevoelens en gedrag beïnvloeden.
Vooral onze zintuigen geven de impulsen. We zien iets 
moois en dat maakt ons blij. We horen slecht nieuws en 
het omgekeerde gebeurt. Of we komen in een discussie 
en worden boos.
In ons lichaam gebeurt dat als een dominosteen: het 
één zet het andere in gang en onze hormonen doen hun 
werk. Elke emotie volgt ook zijn eigen toegewezen ka-
naal.  
Maar de mens heeft ook de meest prachtige menselijke 
functie: hij kan denken, en dat denken bepaalt dan mede 
het voorrecht om deze emoties te kunnen begrijpen en 
zelfs te sturen.

Menselijke 
emoties: 
het niet zegbare 
wordt gezegd

FILOSOFIEhoekje

Soms kan een mens eens uit zijn 
krammen schieten. Een andere 
keer voelen we ons bovenmatig 
goed gezind: menselijke 
emoties… heel normaal, op- en 
afgaand zoals het Belgische 
winterweer.
De Franse filosoof Montaigne 
beschreef vijf grote menselijke 
emoties die we zeker allen goed 
herkennen. Voor hem waren 
die emoties: blijdschap, angst, 
verdriet, boosheid en liefde.
Inmiddels kennen we uit de 
psychologie dat er nog veel 
meer emoties zijn. Er werden 
er al 26 beschreven, maar vaak 
zijn ze te herleiden tot die vijf 
basisemoties.
Wat betekenen ze eigenlijk en 
hoe kunnen we ze begrijpen?
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Meer dan pure chemie: emotie als 
begeleidend verschijnsel
Om nu de mens alleen maar te zien als een 
‘puur chemisch medisch fabriekje’ gaat te ver. 
We mogen als mens beseffen dat we meer zijn 
dan dat. En dat nobele bewustzijn geeft zelfs 
vele mogelijkheden: we kunnen emoties ook 
begrijpen vanuit een ander, echt menselijk, 
standpunt.
We leven voortdurend samen met elkaar. We 
zijn een verbonden wezen. Dat is de essentie 
van ons mens-zijn. Die verbondenheid maakt 
ons een deel van de natuur en van het samen-
leven.
Emoties kunnen dan ook gezien worden als 
begeleidende verschijnselen bij het leven van 
elke dag. Als een soort uiting van aangename of 
omgekeerd, onaangename gewaarwordingen 
in waarneming, interpretatie en communicatie. 
Emoties zijn daardoor ook een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid van ons allen, 
meer dan een puur individueel uiten. Met ande-
re woorden: we zijn allen medeverantwoordelijk 
voor de emoties van elkaar. Wij bepalen mee 
hoe de ander emotioneel reageert en omge-
keerd. Dat geeft uiteraard een mooie verruimde 
menselijke visie van emoties.

De betekenis van emoties
Als we zo emoties kunnen vatten en ze kunnen 
zien als een gedeelde verantwoordelijkheid, dan 
kunnen we daar eens over nadenken en filoso-
feren. Met onze zintuigen kunnen we ontroerd 
worden door alles wat er rondom ons gebeurt. 
Een kunstwerk, een lied, een boek, en vooral 
menselijke communicatie, brengen emoties 
over. Diepere emoties ontstaan vooral in de 
menselijke interactie.
Zo kunnen we boos worden. Die emotie van 
boosheid heeft vaak de betekenis van een on-
recht en onbeantwoord verwachtingspatroon. 
Ik verwacht iets anders van de andere en dat 
komt niet overeen. We voelen ons dan verwor-

pen. Boosheid is dan als het vechten voor ons 
bestaan. Verdriet betekent dan weer vaak een 
vorm van verlies in allerlei vormen. Vreugde 
vinden we vooral in aangename gewaarwor-
dingen en fijne interacties zoals vriendschap en 
liefde.
De betekenis van emoties zit dus niet bij het 
individu zelf maar in het samenspel van de 
mens en zijn omgeving. Emoties zitten tussen 
mensen! Emoties zijn dan ook uitingen van het 
niet-zegbare en zeggen daarom natuurlijk heel 
veel maar in een andere taal en op een andere 
manier.

De taal van gedrag leren kennen
Wanneer emoties iets zeggen ‘wat niet zegbaar 
is’, is het natuurlijk belangrijk om die krachtige 
taal, want dat zijn emoties, te leren kennen en 
doorzien. Probeer bij een emotioneel gebeuren 
als boosheid, verdriet, angst, liefde of vreugde 
eens te verwoorden wat uw emotie zou kunnen 
zeggen en spreek die intermenselijk uit. Een 
mooi voorbeeld is ook als kinderen of jongeren 
een bepaald gedrag vertonen, eens eerder op 
zoek te gaan naar de betekenis hiervan dan het 
gedrag te veroordelen. Kwaadheid kan zo een 
hulpkreet zijn. Laten aanvoelen dat je het ge-
merkt hebt is al veel waard. Je zal verrast zijn 
wat dat dan allemaal tussen mensen kan oplos-
sen.
Anderzijds kunnen niet uitgesproken emoties 
leiden tot medische lichamelijke reacties (psy-
chosomatiek). Ik spreek dan van ‘somatiseren’, 
een werkwoord want er kan aan gewerkt wor-
den.
En vergeet niet: je lichaam zal altijd zijn mond 
voorbijpraten.

Filo-toontje

Reacties: 
 toon.hermans@outlook.com
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+++ TRACKS & TRAINS  +++

#buylocal? Zeker en vast. INFERNO gaat lo-
kaal met de semi-akoestische Hasseltse co-
verband TRACKS & TRAINS. In het Café van 
De Binder houden Jo, Michaël en Jeroen jou 
en je drankjes akoestisch gezelschap tussen 
de optredens door. Laat je biertje knusjes 
chambreren, lay back and relax op goed ge-
speelde, bekende covers van onder andere 
U2, Novastar, Radiohead, Metallica, Noord-
kaap en Gilbert Bécaud. 

+++ SLINKY AND THE SPANISH 
BEAST +++

Je kon het beest niet uithangen aan de Costa 
Brava? Wel, dan brengt INFERNO het beest 
naar jou. Bruin gebrand door het zonnevuur 
brengen Davy, Pascal, Stein en Tom geen 
Spaanse klassiekers, maar volslanke rock-
nummers, overvloedig overgoten met zonne-
crème factor 50. SLINKY AND THE SPANISH 
BEAST brengt bluesy gitaarnummers, vettig 
als spek, maar met zorg uitgesmeerd zodat 
ze enkele uren op je bleke lijf blijven plakken. 
Pak je sombrero, dos cervezas en zonnebril 
er alvast bij voor deze bluesrock opener van 
INFERNO.

+++ O VEUX +++

Ouderen, een risicogroep volgens Van Ranst? 
Dan zag Marc O VEUX nog niet aan het werk. 
Geen punk, geen christian punk, geen post-
punk maar pré-punk. Pré-punk? Yessss, pré-
punk. 

Geïmpregneerd op Festival Alcatraz, ter 
wereld gebracht door Hasselt FM en groot-

INFERNO vs Corona: 

Guess Who’s Back? 
The Sequel

Corona? Fuck it, we geven niet op. 
Het muziekfestival INFERNO blijft 
hardnekkig vechten en komt alweer 
terug met 4 topbands. Op 2 april 2022 
mag je jouw oordopjes slijpen, je liefje uit 
quarantaine halen en je een weg banen 
naar de ontmoetingszaal De Binder in 
Kiewit, voor een Limburgse muzikale 
ontdekkingstocht. 

Onze booster in deze festivalarme tijden? 
Wel, een divers arsenaal van drumsolo’s, 
duistere riffs, fijngevoelige melodieën en 
intense nummers, samen met kleine, fijne 
akoestische setjes. Met HEISA, PEUK, O 
VEUX, SLINKY AND THE SPANISH BEAST 
en TRACKS & TRAINS biedt INFERNO 2022 
je een beresterk programma aan. Corona 
zal niet weten wat het overkomt na een 
avondje INFERNO, net zomin als jij.    
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gebracht in de crypten van t Streepke en De 
Munt. Donkere krochten waar het zwart van 
het volk zag (lap, die metafoor duwen we er 
ook nog eens in) en waar Joy Division, The 
Cure en Anne Clark uit gigantische luid-
sprekers knalden. Geen idee waar we het 
over hebben? Komt dat zien! Frontman Rudi 
Reners legt je persoonlijk uit waarom hij, en 
niet jij, op INFERNO én op Sinner’s Day staat. 

+++ PEUK +++

Nele Janssen, Jacques Nomdefamille en 
Dave Schroyen zijn PEUK. En PEUK houdt het 
graag simpel, daarom zijn ze maar met z’n 
drie. Elk apart doen ze nog van alles (mis-
schien zeggen Evil Superstars, Millionaire of 
Heisa je iets?), maar samen staan ze garant 
voor in-your-face, no-nonsense sludge-pop 
met een stevige Riot Grrrl aan het hoofd. 
Strakke en energieke melodieën, bovenop 
het indrukwekkend stemregister van Nele en 
gepositioneerd in een melange van grunge, 
indie rock en pisnijdige punk. Dat maakt dat 
de vergelijking met het pure gitaargeweld uit 
de jaren negentig nooit ver weg is. 

Fan van IDLES, Sonic Youth, My Bloody Va-
lentine, Bikini Kill of The Breeders? Geen 
angst voor een driekoppige band die meer 
noise produceert dan de doorsnee vier- of 
vijfkoppige band? Wel, dit is jouw moment op 
INFERNO. Zoek je plaatsje vooraan, duw je 
oordopjes iets dieper in die schattige oortjes 
en zet je schrap voor een band met een ijzer-
sterke live-reputatie, die een onuitwisbare 
indruk op je trommelvliezen zal achterlaten. 

+++ HEISA +++

Tool-fans opgelet! 

Lap, een openingszin om dadelijk je aan-
dacht te pakken. Yep, dat durven we: onze 
hoofdact zonder schroom vergelijken met 
Tool. HEISA is een Limburgs trio met Jacques 
Nomdefamille (bas bij Peuk), gitarist Koen 
Castermans en drummer Jonathan Frederix. 
Ze omschrijven zichzelf als ‘Bezeten en be-
meten. Onbehaaglijk en bezwerend. Desori-
enterend en toch catchy’. Wie zijn wij om dat 
tegen te spreken? 

Op INFERNO mag je een onheilspellend on-
weer verwachten. HEISA is een melodieuze 
orkaan met een dreigende sound, donderen-
de drumritmes en loodzware riffs. Maar ook 
accuraat, melodieus en bij momenten aan-
grijpend. Denk aan Battles, The Guru Guru 
en ja hoor, hier komt ie: Tool. Niet overtuigd? 
Gooi de tornado genaamd HEISA open op 
Spotify en je hoort dadelijk wat we bedoelen. 
 

Hop, hop richting ons ticket portaal, want de 
plaatsen op Inferno zijn (net als onze oordop-
jes) beperkt.

Met krachtige groeten

Het INFERNO team



HEISA 
PEUK

O VEUX
SLINKY AND THE  
SPANISH BEAST

AND ACCOUSTIC LIVE SESSIONS @ DE BINDER CAFÉ

L I V E  O N  S T A G E :

TICKETS VVK €15: INFERNOKIEWIT.BE
ZAT 2 APRIL ’22  I  DE BINDER

K I E W I T - H AS S E LT

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:


