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Beste inwoner van Kiewit,

Eind april, de zon schijnt, de bomen en struiken staan volop in bloei. De 
Lente is weer helemaal terug. Mondmaskers zijn gelukkig uit het straatbeeld 
verdwenen en het leven gaat weer bijna zijn gewone gangetje. Bijna, want 
we realiseren ons hoe broos alles kan zijn. In Oekraïne zitten de mensen in 
schuilkelders bang af te wachten op wat komt of vluchten hun land uit op 
zoek naar veiligheid en rust. Ook in Hasselt en Kiewit hebben deze mensen 
onderdak gevonden.

Maar terug naar Kiewit, goed nieuws voor de muziekliefhebbers onder ons. 
Het PKP festival gaat zeker door van 18 augustus t.e.m. 21 augustus. Meer 
zelfs, er is een bijkomend alternatief festival (Hear Hear!) gepland op zondag 
14 augustus. De Kiewitse verenigingen zullen tevreden zijn. Meer in deze editie 
van Kriskras Kiewit.

Het is weer een extra dik boekje geworden. Veel artikels, interviews en weet-
jes over onze mooie wijk. Zo ook een positief resultaat op de actie van een 
aantal buren tegen de geluidsoverlast van de ‘tijdelijke’ spoorwegwissel in de 
Paalsteenstraat. Een nieuwe start van de werkgroep Leefkwaliteit, een inter-
view met Denise Manteleers, een veelzijdige dame. Een kijk op de werking van 
Sint-Vincentius tijdens een heel moeilijke periode voor veel mensen, ook in 
Kiewit. De jeugdclub in Kiewit, vroeger en nu. Het nieuwe Corda Masterplan. 
Stand van zaken rond de BIN, Stien Stassen, de nieuwe coördinator van do-
mein Kiewit en nog vele andere interviews, verhalen, gedichten en mooie foto’s. 
En zoals altijd sluiten we af met Filotoontje die, buiten zijn teksten waarover 
we eens kunnen nadenken over soms simpele onderwerpen en levensvragen, in 
april gestart is met zijn eerste ‘filocafé’ in de Binder. Ik was erbij en het is echt 
een aanrader om op een ongedwongen manier met anderen van gedachten te 
wisselen over een bepaald onderwerp. 

Veel leesplezier.

 
Philip Scheepers
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VALÈRE  
KNAEPEN

JANA  
PEETERS

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. 

Kiewitfonds 
Wat is het Kiewitfonds?  
Het Kiewitfonds doet aan fondsenwerving om projec-
ten voor kinderen in de derde wereld te realiseren. 
Onder het motto ‘investeren in kinderen is investe-
ren in de toekomst van hun land’, focussen we zelf 
voornamelijk op een 6-tal projecten voor kinderen tot 
18 jaar in Zuid-Afrika. Als het om personen met een 
handicap gaat is deze leeftijd echter niet begrenzend.  

Daarnaast willen we jongeren stimuleren om projec-
ten in dezelfde sfeer te realiseren. Meestal gaat het 
om studenten die ergens in de derde wereld een sta-
ge deden en er na hun terugkomst een project willen 
steunen. Ze kunnen bij het Kiewitfonds terecht en 
afhankelijk van de kwaliteit van het project kunnen 
ze sponsoring krijgen. 

Uitzonderlijk steunen we ook projecten in België, dat 
is onder meer het geval geweest voor de vluchtelin-
gen in Helchteren en de overstromingen in Pepinster.

Investeringen gebeuren bijna altijd rechtstreeks naar 
het project, niet via grote organisaties. Elke euro die 
binnenkomt gaat naar projecten, we vermijden elke 
vorm van overheadkosten.

Wie zijn wij?  
Het kernteam heeft een 10-tal leden die op een 
geëngageerde manier iets willen betekenen voor 
kinderen in de derde wereld. Ze zijn een mix van 
interesses, kennisdomeinen en leeftijden. Het werd 
opgericht door Kiewitenaren maar ondertussen 
hebben jonge niet-Kiewitenaren die in Zuid-Afrika 
stage liepen zich aangesloten. Zo is onze toekomst 
verzekerd. 

Los van dit kernteam zijn er verschillende teams 
van vrijwilligers die events organiseren waarvan de 
opbrengst naar het Kiewitfonds gaat. Verder kan je 
hiervan meer lezen. 

Ik ben Valère Knaepen, niet in Kiewit ge-
boren maar er wel getogen. 43 jaar heb 
ik in de Informatica van Concentra / Me-
diahuis gewerkt. Sinds jaren lid van de 
VZW Kiewit waarvan ik 10 jaar voorzitter 
was en zo van in het begin bij Pukkelpop 
betrokken was. 
De drijfveer voor oprichting van het Kie-
witfonds kwam er na een beklijvende 
reis naar Zuid-Afrika waar ik mensen 
ontmoette die zich bekommeren over de 
allerarmste kinderen en dat trof me diep. 
Bij mijn terugkomst bleef het nazinderen 
en vond ik dat we hier niet beseffen hoe 
goed we het hebben. Dat triggerde me 
dan om op een bescheiden manier iets te 
betekenen voor deze mensen. Ik ben dan 
ook bijzonder blij met de 10-tal geestes-
genoten en vele sympathisanten die sa-
men het Kiewitfonds vormen.

Ik ben Jana Peeters. Een dikke tien jaar 
geleden liep ik stage in Zuid-Afrika bij 
kinderen met een handicap. Het was een 
ongelofelijke ervaring die mijn kijk op de 
wereld heeft verruimd. Na mijn terug-
komst wilde ik me graag blijven inzetten 
en ging ik op zoek naar gelijkgestemden. 
Ik kwam al snel bij het Kiewitfonds terecht 
die me met open armen verwelkomden. 
Het was en is een voorrecht om deel uit 
te maken van deze hechte groep van en-
thousiastelingen. Sindsdien hebben we 
er vele vergaderingen, activiteiten en rei-
zen op zitten in goed gezelschap. Samen 
proberen we een verschil te maken voor 
kinderen in ontwikkelingslanden.
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RIK  
VANQUAETHOVEN MICHIEL 

BEERDEN

LUDO COX

Ik ben Michiel Beerden, opgegroeid in de Banneuxwijk 
maar nu met mijn vrouw en 2 dochtertjes woonachtig 
in Oudsbergen. Na mijn studies ben ik vooral actief ge-
weest in de banksector. 
Na veel opzoekingswerk kwam ik in contact met een 
weeshuis in Nepal. Ik ben er verschillende keren naar 
toe geweest maar helaas ben ik tot de ontdekking ge-
komen dat het om een maffioos weeshuis ging. Toen ze 
doorhadden dat ik dat wist ben ik in allerijl moeten ont-
snappen. In die periode ben ik via mijn kapper Luc in 
contact gekomen met het Kiewitfonds dat mijn project 
ook gesponsord heeft. Ik ben er blijven hangen. Ik hou 
me binnen het Kiewitfonds vooral bezig met de finan- 
ciën, het bier, de kaas en ik organiseer ook de uitbating 
van de Kiewitfondsparking tijdens Pukkelpop.

Ik ben Ludo Cox, geboren en opgegroeid in Kiewit in een gezin met 7 kinderen en sociaal geënga-
geerde ouders. Gelukkig gehuwd met Anita Vertessen, 2 fantastische dochters en fiere opa van 5 
kleinkinderen en 3 stiefkleinkinderen.
Sociaal engagement heb ik mee uitgedragen tijdens mijn actieve jaren bij de Chiro, KAJ en Jeugd-
huis Hades, maar ook tijdens mijn job als vakbondssecretaris.
Met Valère als vriend vonden wij elkaar zeer snel om met de overgebleven financiële middelen van 
de Hades Revival iets te doen voor Kinderen in de Derde Wereld, zodat deze ook kansen krijgen 
om zich te ontplooien. Dit werd nog steviger gevoed toen ik eerst door mijn job Zuid-Afrika bezocht 
en later ook met een delegatie van het Kiewitfonds. Geïnspireerd door Nelson Mandela zet ik mijn 
werk binnen het Kiewitfonds. I love South Africa.

Ik ben Rik Vanquaethoven, afkomstig 
van Godsheide en een halve eeuw 
geleden het kanaal overgezwommen 
naar Kiewit waar ik me vestigde als 
kinesitherapeut. Omdat we allen een 
jeugdclub Hades verleden hadden 
werd midden jaren 80, tussen pot en 
pint, afgesproken om Hades Revival, 
een 2-jaarlijkse reünie van oud Ha-
dessers te organiseren. Zonder dat we 
het wisten was dit de eigenlijke aanzet 
van een steunfonds dat uiteindelijk het 
Kiewitfonds zou heten.
Mijn vrouw Lydia en ik zorgen, naast 
het huis- en tuinwerk, af en toe voor 
onze 3 kleinzonen. Ook zijn we bei-
den redelijk sportief: we doen graag 
meerdaagse wandeltochten langs GR 
paden, fietstochten, skiën en houden 
van reizen.

JANA
VALÈRE  

LUDO
LUC

MICHIEL
HARM

RIK
ENRICO

MARIE- 
ASTRID

LYNN
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SMOLDERS

HARM VERMOTE

Ik ben Luc Vertessen, geboren en geto-
gen in Kiewit. Ik ben kapper en woon in de 
Walenstraat met mijn vrouw Ann en teckel 
Vince. Mijn hobby’s zijn fietsen, lezen, tui-
nieren, kameraadschappen onderhouden 
en het Kiewitfonds natuurlijk. Toen ik de 
mogelijkheid kreeg om kinderen in de 
derde wereld te ondersteunen, moest ik 
geen twee keer nadenken. 
Ook Pukkelpop en vele andere festivals 
bezoeken, behoren tot mijn vrijetijdsbe-
steding. De Kiewitse gemeenschap zorgt 
voor veel sociale en culturele mogelijkhe-
den. Dit heeft me mee gevormd. Daar ben 
ik dankbaar voor. 

Ik ben Astrid Sampermans (32), wo-
nende te Hasselt. In 2013 liep ik stage in 
Zuid-Afrika binnen voorzieningen waar-
voor het Kiewitfonds verschillende pro-
jecten heeft opgestart. De ervaring die ik 
opdeed als student (Orthopedagogie) in 
Zuid-Afrika liet een grote indruk op mij 
na. De motivatie om mij verder in te zetten 
voor het welzijn van deze kinderen en jon-
geren werd daardoor eens zo groot. Een 
aantal jaren later kwam ik in contact met 
het Kiewitfonds en besloot ik lid te worden 
van dit enthousiast team!

Ik ben Enrico Jacobs, medeoprichter en CEO van de Belgi-
um Campus iTversity vzw hogeschool in Pretoria, Zuid-Afri-
ka. De hogeschool levert jaarlijks 8% van de afgestudeerden 
in informatica af, allen tewerkgesteld. Bijna 40% van de stu-
denten is arm en krijgt beurzen van lokale en internationale 
bedrijven. De campus zet zich ook in voor tal van lokale ge-
meenschapsprojecten, om vooral jongeren een kans te ge-
ven om zich te ontplooien. Het is via deze projecten dat we 
Valère ontmoet hebben. Samen, met het Kiewitfonds, on-
dersteunen we bestaande en nieuwe duurzame projecten.

Ik ben Harm Vermote, een jonge dertiger die vanuit het 
verre West-Vlaanderen de liefde gevolgd is en zo de 
oversteek gemaakt heeft naar het gastvrije Limburg. 
Lid van bestuur bij het Kiewitfonds sinds 2017 na 
een diepe indruk latend bezoek aan de projecten in 
Zuid-Afrika. Het engagement als gezin en als (vrien-
den-)groep om samen in te zetten op projecten voor 
kinderen dragen we in ons hart.
Verder kan je mij zeer frequent tegenkomen in en rond 
Hasselt tijdens het uitoefenen van mijn hobby triatlon/
trailrun.

Ik ben Lynn Smolders, 30 jaar, 
partner van Harm en mama van 
Otto. Ik werk al enkele jaren als 
abortushulpverlener bij LUNA vzw. 
Mensen helpen, dat zit in mijn na-
tuur. Het is ook de reden waarom 
ik mij al sinds 2017 engageer voor 
het Kiewitfonds. Als student trok 
ik voor mijn stage 3 maanden naar 
Zuid-Afrika. Daar raakte ik gepas-
sioneerd door de cultuur en de in-
woners en zag ik van heel dichtbij 
welke noden er nog waren. Via het 
fonds hoop ik te kunnen bijdragen 
in mooie projecten die echt een 
meerwaarde zijn voor de bevolking, 
en dan in het bijzonder voor kin-
deren. In mijn vrije tijd vind je me 
vaak al lopend op de mijnterril van 
Zolder of in de buurt van de kinder-
boerderij in Kiewit. Verder kennen 
mensen mij als een vlotte, enthou-
siaste, sportieve en leergierige ma-
dam. Soms een beetje tegendraads 

– maar alleen als het moet.

Het Kiewitfonds is een afdeling van  
de VZW Kiewit, Vijversstraat 2A te B-3500 Hasselt  
P/A: Zavelvennestraat, 130 - 3500 Hasselt - 
0477/454292  
Kiewitfonds@vzwkiewit.be - www.vzwkiewit.be/
kiewitfonds  
·Kiewitfonds  
quivivit@vzwkiewit.be – www.quivivit.com  
·QUIVIVIT  
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Eigen projecten in Zuid-Afrika
Hieronder vind je een overzicht van de projec-
ten en realisaties van het Kiewitfonds. Wil je er 
meer over weten kan je altijd het jaarverslag 
raadplegen.

Home Talje   

Project: Home Talje children’s voor een 45-tal 
kinderen met een meervoudige mentale en mo-
torische beperking.
Waar: Bela Bela waarvoor het home totale en 
gespecialiseerde verzorging voorziet. De kinde-
ren kunnen immers nergens anders naar toe. 
Realisaties: infrastructuur, rolstoelen, bedden, 
wasmachines, implementatie van een aan-
gepast kine programma. De kinderen worden 
daardoor mobieler, hun spieren zijn minder stijf 
en flexibeler.  
  
Rise and Shine crèche in Masakhane  

Project: Rise and Shine vangt de allerkleinste 
kinderen op in een veilige stimulerende om-
geving zodat ze later mee kunnen in het lager 
onderwijs.
Waar: township Masakhane, 30 km buiten Be-
la-Bela.
Realisaties:  de bouw van 2 houten klasjes, een 
keukentje met koelkasten, een toilet, de aan-
schaf van educatief materiaal en het opzetten 
van een speelpleintje.   
  
Spa Park Primary School  

Project: Spa Park Primary is een openbare 
school die lager en secundair onderwijs biedt 
aan ongeveer 1100 kinderen van 4 tot 14 jaar. 
Hiermee is ze de grootste en enige Engelstalige 
school uit de gemeente.
Waar: township Spa Park in Bela-Bela. 
Realisaties: gebouwen, inrichting van klassen, 
en een state of the art computerlokaal dat op 
afstand gemanaged wordt door studenten van 
de Belgium Campus in Pretoria.  
  
Vingerkraal  
Project: Hulp aan de 
Koevoet Unit, een eli-
te gevechtsgroep in 
de strijd tegen apart-
heid, die niet meer 
welkom was na de 
afschaffing van de 
apartheid in Namibië.
Waar: Vingerkraal (52 
km van Bela-Bela).
Realisaties: zonnepa-
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nelen, 2 kleuterklasjes, sanitaire voorzieningen, 
een kippenren, moestuin en de bouw van een 
naaiatelier dat de dames van de gemeenschap 
de mogelijkheid biedt een eigen inkomen te ver-
garen.  
  
Masikhule  

Project: Masikhule is een vzw die zich reeds 
14 jaar inzet voor educatief, kwalitatief en ho-
listisch peuter- en kleuteronderwijs in de ar-
mere gemeenschappen van de West-Kaap in 
Zuid-Afrika, met name in de streek rond So-
merset West en Stellenbosch. 
Realisaties: de overheid heeft geen gefundeerd 
leerplan / curriculum voor kinderen van 0 tot 5 
jaar. Daarom heeft Masikhule zelf het initiatief 

genomen om er een te ontwikkelen dat holistisch 
(met aandacht voor alle nodige vaardigheden), 
relevant en wetenschappelijk onderbouwd is. 
Over een periode van 3 jaar steunt het Kiewit-
fonds de uitwerking van dat leerplan waarvan 
dit jaar het laatste is. Masikhule zal dat leerplan 
gratis ter beschikking stellen van andere crè-
ches.  
  
Home Tekna  
Project: biedt een veilig thuis waar (soms door 
het gerecht geplaatste) kinderen opgevangen 
worden die fysiek, mentaal en seksueel mis-
bruikt werden.
Waar: Limpopo, Zuid-Afrika.
Realisaties: gebouwen en logistieke- en school 
uitrusting voor de kinderen, omwille van hun 
financiële situatie hebben we er tijdens de laat-
ste Kerst voor gezorgd dat de kinderen en het 
personeel toch een fijne Kerst konden beleven.   

Andere projecten in andere 
ontwikkelingslanden   
Naast de projecten die we zelf in Zuid-Afrika 
doen steunen we, indien financieel haalbaar, 
ook projecten van derden. Liefst van jongeren 
die door bv. hun stage in aanraking kwamen 
met de problematiek van kinderen in de derde 
wereld en er na hun thuiskomst iets voor willen 
betekenen. Zo hopen we dat ze geëngageerd ra-
ken en blijvend hulp bieden. Voorwaarde is wel 

dat deze projecten dezelfde doelstellingen heb-
ben als die van het Kiewitfonds, namelijk dat het 
moet gaan over kinderen in de derde wereld.  
Zo deden we in het verleden al projecten in 
India, Nepal, Guatemala, Benin, de Filipijnen, 
Burundi, Kazachstan, Peru (laatstejaars leerlin-
gen van de Kinsdheid Jesu), Syrië, Kenia, Ghana 
en Congo.  



9

Projecten in België 
Pepinster  
Project: De overstromingen in Wallonië zitten 
ook nog wel in ieders geheugen gegrift. Ook 
Pepinster werd zwaar getroffen. Op de oever 
van de Vesder werd basisschool ‘la Providence’ 
volledig vernietigd. De school moest gesloopt 
worden.   

Realisaties: tijdens de eerste opvangcrisis wa-
ren de omstandigheden voor de kinderen in 
het opvangcentrum in Houthalen-Helchteren 
bijzonder schrijnend.  Ze hadden weinig winter-
kleding en schoolgerief, daar hebben we voor 
gezorgd.  We waren diep geraakt door het leed 
veroorzaakt door de watersnood, maar ook door 
de inspanningen en het enthousiasme en de in-
zet van ZAP. (Zonhoven Assisteert Pepinster) Er 
werd gekozen om samen met hen twee klassen 
van banken en stoelen te voorzien.   
  

Waar halen we het geld?  
In grote lijnen hebben we 3 inkomstenbronnen:  
Initiatieven van derden: als grootsten zijn dat 
de Tijdloze Rockparty, Inferno en de Kiewitquiz. 
Regelmatig zijn er ook eenmalige acties zoals 
Het Geverke dat in het kader van de Warmte 
week een ‘Paalsteenbattle’ organiseerde of het 
Lyceum van Genk dat bij de studenten een inza-
melactie organiseerde.  

Eigen initiatieven:  
He zal niet verrassen dat onze medewerking 
aan Pukkelpop voor de meeste inkomsten 

zorgt. Daarnaast organiseren we jaarlijks het 
‘Wereldontbijt’ en zijn we aanwezig op het cu-
linaire parkfeest Amuse op de Kinderboerderij.  

Samen met de VZW SOL (Solidariteit om leven) 
werd gezorgd dat giften aan het Kiewitfonds fis-
caal aftrekbaar zijn en dat leverde al een aardig 
bedrag op.  
Last but not least is er ons Qui ViVIT bier en 
kaas. Het beste Kiewits bier is je waarschijnlijk 
al lang bekend, sinds eind vorig jaar is er ook 
een heerlijke kaas die gemaakt wordt door Ca-
therinadal uit Hamont-Achel, bekend om hun 
Achelse blauwe kaas. De opbrengst van zowel 
het bier als kaas gaan volledig naar onze pro-
jecten. 

Subsidies  
Jaarlijks dienen we een subsidiedossier in bij 
de Stad Hasselt, ze stellen een budget ter be-
schikking voor organisaties die projecten in de 
derde wereld doen. Het resultaat was niet altijd 
succesvol maar we hebben hierdoor toch al een 
redelijk bedrag vergaard.  
Vorig jaar werd voor het eerst een succesvol 
subsidiedossier ingediend bij de gemeente Zon-
hoven. 
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Pukkelpop 2022 
gesprek met woordvoerder  

FREDERIK LUYTEN 

Deze zomer hebben we weer een  
Pukkelpopfestival en zelfs een extra  
festival ‘Hear Hear’ met alleen  
Rockgroepen. 

Hoe viel het organiseren mee na de 2 
horrorjaren van corona? Was het financieel 
een zware dobber?
Het organiseren zelf is eigenlijk nooit stil-
gevallen. Pukkelpop is sowieso geen 9 tot 
5-job maar een manier van leven. We waren 
continu in een soort van staat van paraatheid. 
Er is ook ontzettend veel tijd gekropen in het 
overleggen met de verschillende overheids-
instanties. De teleurstelling was dan ook des 
te groter toen Pukkelpop vorig jaar niet kon 
doorgaan. Ook financieel betekende dit van-
zelfsprekend een grote klap.

Waren er problemen met het samenstellen 
van de affiche? Waren er veel wijzigingen 
tov vorig jaar?
Het samenstellen van de affiche verliep ei-
genlijk erg vlot. Ook artiesten hebben twee 
jaar stilgelegen, hé. De zin om terug op een 
podium te staan is ook bij hen zeer groot. 

Welke kleine acts moeten we in de gaten 
houden? Welke acts gaan grote indruk 
maken?
We spreken niet graag in termen van grote en 
kleine acts. Wat een grote act is voor jou, kan 
voor mij een kleine act zijn en omgekeerd. Het 
publiek van Pukkelpop is erg jong en zij vin-
den zich vaker in wat ouderen de ‘kleine’ acts 
zouden nemen. Maar een band zoals Glass 
Animals, met wereldhit ‘Heat Waves’ en ook 
zeer populair is bij de Tiktok-generatie, stond 
in 2014 al voor de eerste keer op Pukkelpop. 
De naam GAYLE zegt je misschien niet veel 
maar haar hit ‘abcdefu’ heb je ongetwijfeld 
al eens voorbij horen komen op de radio en 

zangeres MEAU stond wekenlang op nummer 
1 in de hitlijsten met ‘Dat Heb Jij Gedaan’. The 
Haunted Youth uit Hasselt speelt dan weer een 
thuismatch. Willow is de dochter van acteur Will 
Smith, Wet Leg zijn twee razend populaire Brit-
se meisjes, Dave is een van de bekendste rap-
pers uit de UK, Arctic Monkeys zijn zowel bij het 
oudere als het jongere publiek razend populair 
en zo valt er voor elke act op de affiche wel een 
bijzondere kanttekening te maken. Op Pukkel-
pop spelen meer dan 200 artiesten, dus maken 
we elk jaar een Spotify-lijst waar festivalgan-
gers op eigen tempo de line-up kunnen ontdek-
ken. Het zou je verbazen hoe vaak je uiteindelijk 
zegt: “Aaaaaaaaah, is dat dié artiest”.

Is er rekening gehouden met een 
nieuwe uitbraak? Zijn er speciale 
veiligheidsmaatregelen bijgekomen?
We blijven alles uiteraard minutieus opvolgen, 
zeker na de teleurstelling van vorig jaar. Er is 
een speciale werkgroep die samen met onze 
veiligheidscoördinator alles wat met het welzijn 
en de gezondheid van de bezoekers monitort, 
in kaart brengt en opvolgt. De gezondheid en 
veiligheid van de festivalgangers, de buurtbe-
woners, crew en artiesten zijn de grootste pri-
oriteit. Dat was zo, dat is zo en dat zal ook altijd 
zo blijven. 

Hoe is men gekomen tot het oprichten van 
HEAR HEAR! ?
HEAR HEAR! is een festival voor mensen die 
houden van indie en alternative. De affiche is 
enerzijds herkenbaar, met klassiekers die het 
genre hebben vormgegeven, anderzijds staat er 
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op HEAR HEAR! ook een nieuwe lichting arties-
ten, af en toe met enige schatplichtigheid aan 
andere artiesten in de line-up. We focussen op 
comfort, lekker eten en drinken en het wordt 
sowieso een topproductie in licht en geluid.

Naast een geweldige line-up kan je op HEAR 
HEAR! ook lekker eten in Food Wood, een food-
truck-paradijs met al het alternatieve lekkers 
dat de wereld vandaag te bieden heeft. Maar als 
je eerder het water in de mond krijgt van een 
heerlijk typisch festivalfrietje en een frisse pint 
is er Beer Shack, de beroemde alternatieve 
party- en bierpub. Verder kan je het ook gezel-
lig maken in het PKP-café of naar de platenzaak 
op het festivalterrein voor o.a. signeersessies 
en nog meer muzikale ontdekkingen. “Hear, 
hear” is trouwens een Engelstalige uitdrukking 
van bevestiging of instemming. De uitdrukking 
vindt zijn oorsprong in het zeventiende-eeuwse 
Engelse Lagerhuis. Destijds werd het tijdens 
debatten gebruikt als imperatief (“Hear him! 
Hear him!”) om de aandacht te vestigen op 
de spreker. HEAR HEAR! anno 2022 doet heel 
graag hetzelfde met haar artiesten.   

HEAR HEAR! telt vier podia. De muzikale nadruk 
ligt op indie, rock en elektronica in al haar vor-
men. Het exacte uurschema wordt bekendge-
maakt wanneer de line-up volledig is. De eerste 
band begint eraan om 11.00 uur, de headliner 
sluit af om 01.00 uur. Maandag, de dag na HEAR 
HEAR!, is het vijftien augustus, een wettelijke 
feestdag, dubbel plezier met andere woorden.  
 

WAH WAH 
Editors, Pixies, Liam 
Gallagher, Wolf Alice, 
Whispering Sons en 
Sons  

GIMME GIMME 
Vitalic, Balthazar, Future 
Islands, Anna Calvi en 
Kings Of Convenience

YEAH YEAH 
Strand Of Oaks, Thurston 
Moore Group en Girls 
Against Boys

KNOCK KNOCK 
The Avalanches (dj set), Battles, Squid, 
Porridge Radio, Billy Nomates en 
Meskerem Mees 

Is er veel veranderd sinds de laatste PKP-
editie?
Wij zijn allemaal weer wat ouder en wijzer ge-
worden maar als je bedoelt of er op het terrein 
veel is veranderd dan moet je zelf maar een 
kijkje komen nemen :) 

Hebben jullie nog een boodschap voor de 
lezers?
Om de Kiewitenaar nog beter maar vooral snel-
ler te kunnen informeren, staat vanaf juni alle 
informatie uit de informatiekrantjes ook op de 
website van stad Hasselt: www.hasselt.be/puk-
kelpop. Daar kunnen buurtbewoners ook altijd 
terecht voor de meest recente updates. Ze kun-
nen zich vanaf nu ook inschrijven voor de digi-
tale nieuwsbrief. Even mailen naar buren@puk-
kelpop.be en we brengen dat in orde. De eerste 
nieuwsbrief zal vertrekken omstreeks de derde 
week van juni. 

Meer info vind je op www.pukkelpop.be, www.
hearhear.be en www.hasselt.be/pukkelpop 
(vanaf juni). 
Contact opnemen met de organisatie kan via 
buren@pukkelpop.be

Roland Maes



Woensdag 9 maart kon dan eindelijk de nieu-
we werkgroep Leefkwaliteit Kiewit van start 
gaan. Maar liefst dertien geïnteresseerden 
waren komen opdagen om de uitleg van voor-
zitter Leslie te aanhoren en te praten over wat 
er leeft in onze wijk op gebied van mobiliteit, 
verkeersveiligheid, schoolomgeving, veilig-
heidsgevoel, mooie omgeving. Toch een be-
wijs dat Kiewitenaren heel bekommerd zijn 
om hun leefomgeving in al haar facetten.
Waar moeten we deze werkgroep positioneren 
binnen de vzw Kiewit? Om te beginnen is zij 
ontsproten uit “Goed nabuurschap Aero Kie-
wit”. Ondertussen mag duidelijk zijn dat het 
werkgebied veel breder is geworden dan dat. 
Leslie maakte heel duidelijk dat binnen deze 
structuur Leefkwaliteit één van de zes afdelin-
gen vormt. Hij benadrukte ook dat deze groep 
altijd in naam van de VZW zal werken. 
Om het doel te omschrijven, verwijzen we 
graag naar de nieuwe tekst die op de website 
van de VZW zal verschijnen. 

De afdeling Leefkwaliteit staat garant voor initia-
tieven ter verbetering van de levenskwaliteit, de 
leefomgeving en de verkeersveiligheid in Kiewit. 
Ook de levenskwaliteit van de inwoners wordt 
hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast treedt 
ze op als klankbord voor alle Kiewitenaren en te-
vens als spreekbuis en gesprekspartner met de 
overheid om de lokale belangen te behartigen.
Daarom probeert zij dit te realiseren door samen 
te werken met partners als de Stad Hasselt en 
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Van de Kiewitenaren wordt verwacht dat zij mee 
participeren door ofwel deel te nemen aan deze 

Werkgroep Leefkwaliteit  
goed van start gegaan

werkgroep of door het melden van knelpunten 
en probleemsituaties in Kiewit.

Waar de werkgroep Leefkwaliteit haar energie 
zal steken, is reeds vermeld geweest in een 
eerdere editie van Kriskras, maar we lijsten 
het graag nog even snel op: verkeersveilig-
heid in heel Kiewit (gewestweg en stadsweg); 
veilige schoolomgeving; aantrekkelijker 
maken van fietsverbindingen of voetpaden; 
overleg Aero Kiewit, opvolging goed nabuur-
schap; initiatieven voor sociale cohesie; vei-
ligheidsgevoel; mooie, propere omgeving.
Sowieso zal mobiliteit een hoofditem worden 
in onze wijk: afschrikken doorgaand verkeer, 
snelheidsbeperkingen, pakkans verhogen.
Partners als de Stad Hasselt en VLM zullen 
hierin een zeer belangrijke rol spelen.
 
De werkgroep vraagt dan ook aan iedere Kie-
witenaar om mee te denken rond deze items. 
Bewonersparticipatie is een logisch middel 
om in deze materie doelen te kunnen berei-
ken. 
Laat dus gerust weten waar jullie nog knel-
punten ondervinden en stuur deze door naar 
leefkwaliteit@vzwkiewit.be.
De werkgroep zal op 5 mei opnieuw samen-
komen.

Johan Keunen
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Buurtinformatienetwerk in héél Kiewit    

Goede opkomst op BIN-opstartavond

Woensdag 13 april vond de opstartavond 
plaats van het Buurtinformatienetwerk in 
aanwezigheid van burgemeester Steven 
Vandeput, korpschef Philip Pirard, project-
medewerkster Preventie van de Stad Lonne 
Stockmans en hoofdinspecteur van politie 
Bart Dewulf. Het platform waarbij Kiewite-
naren, de Stad Hasselt en de politiezone Re- 
gio Hoofdstad structureel samenwerken. 
Veiligheid en het veiligheidsgevoel in de 
wijk verhogen, dat zijn belangrijke elemen-
ten waaraan iedere Kiewitenaar kan mee-
werken door lid te worden van BIN-Kiewit. 
We houden elkaar op de hoogte van wat er 
gebeurt in de buurt en deze informatie-uit-
wisseling zorgt voor meer sociale cohesie 
en vergroot ook het veiligheidsgevoel.
Van de 78 geïnteresseerden, een onver-
wacht hoge opkomst, was er bij het bin-
nenkomen van de zaal een aantal nog niet 
ingeschreven. “Eerst eens horen hoe het 
werkt,” zullen zij gedacht hebben. Burge-
meester Vandeput leidde de avond in, waar-
na een deskundige uitleg over de werking 
en de resultaten door Lonne Stockmans en 
Bart Dewulf meer duidelijkheid gaf. 

Welke waren de aandachtspunten?
- 3 pijlers waarop het BIN gebouwd is: par-

ticipatie, communicatie en preventie.
- Meld een verdacht persoon, voertuig of 

handelingen onmiddellijk aan de 101. 

BIN: Installeer de 112 BE app

Als je de 101 verwittigt via de 

app 112 op je smartphone, 

weten de hulpdiensten naast 

je identiteit, naam en adres, 

ook dadelijk jouw gps-lo-

catie.
En zo verliezen zij geen tijd 

met het opvragen via telefoon 

van al deze gegevens.

Het volledige filmpje over het 

gebruik van de 112 BE app kan je 

vinden op YouTube: “App 112 BE: 

de app die levens redt”

Onderstaande nummers zijn 

sowieso gekend:

- Politie: 101
- Ziekenwagen/brandweer: 112

Denk aan je eigen veiligheid.
- Geef een duidelijke omschrijving mee 

(hoe ziet die persoon eruit, welk voer-
tuig…)

- Dringende oproepen worden altijd telefo-
nische verspreid via BE-alert en komen 
binnen via het nummer 047 77 77 55. Sla 
dit best op in je contacten onder de naam 
“BIN OPROEP”.

- Zo mogelijk bezorgt de politie feedback.
Lid worden kan uiteraard nog altijd via www.
hasselt.be/BIN. Kies daar BIN Kiewit. Op de 
site kan je ook het info-filmpje bekijken.

Johan Keunen
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In het jaar 1965 komt een groep (oud-)lei-
ders van de plaatselijke KAJ en Chiro sa-
men in het kajotterslokaal (intussen afge-
broken, een kleine bijbouw uit betonplaten 
en golfplaten tegen de meisjesschool) om 
zich te amuseren na de werking.
Een eerste gemengde werking wordt de 
Uil, en in 1966 volgt de oprichting van de 
jeugdclub Hades. Jaren is de hoofdactiviteit 
de wekelijkse dansavond op zondag, in het 
begin met jukebox, al snel gevolgd door een 
nieuw fenomeen: een discjockey. Jongeren ko-
men van heinde en ver naar de Hades. Menig kind 
heeft zijn ouders te danken aan deze populaire 
plek. Hoogtepunt is het Willy Sommers concert. 
Een vzw van ouders houdt een oogje in het zeil 
en de zaal/turnzaal/refter wordt stilaan op de an-
dere dagen verhuurd als feestzaal. Het jeugdhuis 
begint de traditie van naamgever/steungever aan 
Kiewitse sportclubs, vandaar al die Hadessen. 
Weetje: Tenkie heeft kortbij TC Hades gestaan.

In de jeugdclub groeit de behoefte naar meer dan 
alleen dansen op zondag. Een leegstaand klas-
lokaal op de ‘meisjeskoer’ evolueert van hobby-
lokaal naar permanent ingericht clubhuis. Veel 
jongeren vinden een legaal alternatief i.p.v. de 
avondmis op zaterdag. In de club mag men im-
mers vanaf 16 jaar binnen (op café 18 jaar!). De 
zomers waarbij op de jongenskoer basket en de 
meisjeskoer volley matchen worden gespeeld, 
met supporters en veel, heel veel ambiance 
staan velen nog in het geheugen gegrift.
In die jaren wordt het Jeugdhuis, mede door het 
permanent clublokaal en een eigen vzw-struc-
tuur, erkend door de overheid, het enige toen in 
Hasselt en omstreken. Alternatieve activiteiten 
vieren hoogtij. 
Op het hoogtepunt, anno 1976: een dringende 
vraag van de school voor extra lokalen, Kiewits 
geboorteoverschot wordt immers een feit. De 
Hades moet vertrekken!

Een actie met bezetting van een potentieel lo-
kaal, een leegstaande boerderij in de Zavelven-
nestraat, veel overleg, noopt de Stad uiteindelijk 

om de bestaande prefab in de Putvennestraat te 
delen met de Chirojongens. Deze halfslachtige 
oplossing verdrijft de Chiro naar een voorlopig 
thuis in de vorm van een oude keet, jaren later 
zal de Chiro eindelijk in de oud-stedelijke serres 
thuiskomen.

Jeugdhuis Hades saneert de prefab met de oude 
stenen van de afgebroken boerderij, de leden van 
toen hebben een unieke kans gehad om afbraak 
en opbouw te leren. Het jeugdhuis krijgt een 
nieuw elan, met een permanent verantwoorde-
lijke, het ultieme bewijs van erkenning door de 
overheid. Men gaat zelfs op bivak met de leden. 
Toegenomen mobiliteit van de jongeren naar de 
stad, de afgelegenheid van het nieuwe lokaal, de 
algemene leeftijdsverlaging voor cafés, wijziging 
in de jongerencultuur, leiden tot gebrek aan op-
volging van de kern, het actie-orgaan. Ergens in 
de jaren 90 wordt de vzw Hades ontbonden en 
draagt de vereffenaar de resterende middelen 
over aan de eerste kiemen van het Gevertje.

Het is en blijft een mooie vaststelling dat het hui-
dige jeugdhuis een terugkeer betekent naar de 
kern van Kiewit, in de schaduw van dat grote ge-
bouw, waar het ooit vertrok. Van parochie Kiewit 
naar de wijk Kiewit. 

Hendrik Geurts

Met dank aan Toon Hermans & ‘Kiewit, het heidegebied tot 
bloeiende leefgemeenschap’ (1985)
Ps wie graag mee wil werken aan een 60 jaar Hades viering 
(met boek, tentoonstelling) in 2026, contacteer hendrik.
geurts@gmail.com.

JEUGDCLUB HADES, The rise and ‘fall’  
of a youthclub. Een eigenzinnig plaatje.
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JEUGDCLUB De Snelbinder, De Gever of  
‘T GEVERKE? Als ’t maar goed klinkt.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het 
jeugdhuis ‘De Snelbinder’ te noemen, verwijzend 
naar ontmoetingscentrum ‘De Binder’. Het werd 
echter ’t Geverke’, een afgeleide van het werk-
woord ‘geven’. Om duidelijk te maken dat je op de 
dansvloer alles moet geven. Vandaag gebruiken 
we ook wel eens het kortere ‘De Gever’ om ons 
jeugdhuis te vermelden.
  
Het jeugdhuis werd opgericht in het gezegende 
jaar 2007 door Benny Lanssens, zijn zoon en de 
kameraden die in en rond de Vijversstraat woon-
den. Oorspronkelijk diende een bijzaal van De 
Binder als onderdak, maar al snel werd er uitge-
weken naar de Prefab-containers tussen de oude 
pastorij en De Binder. In 2015 vond het jeugdhuis 
haar definitieve bestemming in de oude pastorij 
met aansluitend terras.
 
De tand des tijds heeft de planning van het jeugd-
huis regelmatig gewijzigd. Zo was het in de Pre-
fab traditie om op zondagavond samen naar een 
kaskraker te kijken. Ook op woensdag werd tot 
voor corona steevast samengekomen om ver-
schillende voetbalwedstrijden te bekijken. 

Vandaag is ’t Geverke geopend op vrijdag en za-
terdag, waarbij er verschillende evenementen en 
activiteiten worden georganiseerd. Tegenwoor-
dig doen we dat ook samen met de plaatselijke 
jeugdverenigingen. Tijdens ons concept ’t Gever-
ke take over’ nemen Chirojongens en -meisjes 
Kiewit, Scouts Sint-Martinus en Chiro Sint-Jan 
de regie van ons jeugdhuis in handen, waarbij we 

de winst van deze avond opsplitsen. De eerste 
edities waren alvast een schot in de roos.
 
De recente geschiedenis geeft ons de befaam-
de ‘Gevercantus’ als hoogtepunt. Sinds 2019 or-
ganiseren we jaarlijks een cantus om de zomer 
in te luiden. De twee afgelopen edities waren 
een toonbeeld van extase en enthousiasme die 
nog lang deed nazinderen.
Wie ’t Geverke zegt, zegt uiteraard ook Bal Mar-
ginal. Tijdens deze verkleedpartij is geen outfit 
te extravagant om uit de bol te gaan. Sinds de 
Prefab heeft dit evenement niet aan naam en 
faam moeten inboeten, want jaarlijks komt er 
een mix van jong en out het beste slechtste van 
zichzelf geven tijdens deze marginale avond.
 
’t Geverke teert vooral op mond-aan-mond-
reclame. Vaak moet er maar één iemand van 
een vriendengroep de weg vinden om een vaste 
jeugdhuisganger te worden. Uiteraard helpen 
de nabijgelegen verenigingen ons ook door hun 
wekelijkse aanwezigheid. Dankzij onze samen-
werkingen met andere groepen winnen we ook 
aan naamsbekendheid.

Tibo Geuns 
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DENISE MANTELEERS 
een veelzijdige  
Kiewitse dame 

Onlangs bracht ik een bezoekje aan 
Denise Manteleers. In de hal werd ik 
hartelijk verwelkomd door zowel Denise 
als haar leuke collectie beren en poppen. 
Het ijs was meteen gebroken want ze 
wist al dadelijk interessante verhalen te 
vertellen over een aantal poppen. 

Op weg naar de living kwam ik al snel heel wat 
kunst tegen. Het was moeilijk om niet te kijken, 
want elke tekening, schilderij of werkje had wel 
een naam of een verhaal. Een leuke binnenko-
mer!
Denise woont al 50 jaar in Kiewit. Ze was ge-
trouwd met Hermans Clement (Jozef). Hij is he-
laas ondertussen al bijna 3 jaar dood en daar 
draagt ze nog de sporen van. Ze mist hem nog 
elke dag even hard, maar ze houdt zich kranig. 
Denise is afkomstig van Oud-Rekem en leerde 
Jozef kennen op hun werk in Lanaken. De in-
teresses in kunst en schrijven deelden ze. Het 
was een kunstminnend koppel dat regelmatig 

tentoonstellingen bezocht. En dat straalt haar 
huis nog steeds uit.
Ze kregen 3 kinderen, allemaal muzikaal aan-
gelegd, zoals de moeder. Maar Denise stopte 
met het koor omdat de ziel van het zingen verlo-
ren is gegaan bij het overlijden van Jozef.
Vroeger zong ze ook mee in een operette in Ton-
geren. 
Binnen de parochie was catechese geven de 
mooiste tijd uit haar leven. Vele mooie herinne-
ringen werden opgerakeld tijdens onze babbel, 
ze kan er boeken over schrijven. Want ook dat 
was één van haar talenten, dat vroeger niet door 
haar leerkrachten werd geapprecieerd want die 
betwijfelden of dat zij de opstellen had geschre-
ven.

Schrijftalent
Denise zit boordenvol schrijftalent. Het ene ge-
dicht na het andere werd gepubliceerd in allerlei 
tijdschriften. Ze won verschillende wedstrijden, 
of werd minstens genomineerd. Voor ‘Bokrijk, 
parel aan de Limburgse kroon’ won ze met haar 
verhandeling een bak ‘Ginder Ale bier’, en dat 
terwijl ze in een nonnenschool zat. Die kon ze 
gelukkig omruilen voor een mooie cent.
In de bibliotheek van Genk stelde men ver-
schillende gedichten van haar tentoon. Ook 
in Brugge publiceerde men haar gedicht over 
mantelzorg dat aan Jozef werd opgedragen. Het 
gedicht ‘mijn fiets’ werd als 3e genomineerd 
voor de provincie Limburg en kreeg de eerste 
prijs van Okra, in 2009.

Gedichtenboek in de maak
Ondertussen is er een pracht van een gedich-
tenboek in de maak. Bij elk schrijven maakt 
ze ook een tekening. Ze heeft 5 jaar academie 
gevolgd. Ook weer een talent waarover zij be-
schikt! 
Het boek geraakt stilaan vol. Vlak voor Jozef 
stierf, maakte ze nog vier andere boeken af. 
Deze zijn uniek in zijn soort. Het formaat is im-
mens groot, en teksten werden eigenhandig ge-
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schreven in het wit op zwarte vellen. In dit boek 
vind je schatten aan informatie over haar familie 
in Rekem. Het is dus ook een gegeerd goed voor 
de heemkundige Rekemse kring.
Ik had beloofd haar niet te bestoefen.  Dat wou 
ze absoluut niet. Maar voor Denise doe ik toch 
heel graag mijn klak af! Wie weet zullen er ooit 
gedichten van haar te lezen zijn in Watou. Ik heb 
haar alleszins beloofd om ernaartoe te gaan. En 
met deze staat dat nu zwart op wit.

Karine Peters

Mantelzorger (12 april 2022)

Leg jouw hand maar in de mijne.
Zolang je leeft neem ik je mee.
Zorgen is een dagtaak niet voor 
even.
Zover jij kan ga ik met je mee.
Geen pijn verdriet of bange dagen.
Met twee kan je de pijn verdragen.
Samen met jou, buurman, vriend,
echtgenoot of ouderen van dagen.
Mantelzorger ben je door iemand
fysiek en in je hart mee te dragen.
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DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 
AANVANG”

“UUR 
EINDE” INFO TEL.NR./EMAIL

ZO 24-04 tot DO 30-06 Kriskras door ‘de schoolstrijd’ van Kiewit Domein Kiewit Domein Kiewit Doorlopend Sonja Brocatus 011 23 98 98
VR 13-05 30+ fuif, met drankjes en hapjes Chirojongens Kiewit Lokalen Chirojongens Kiewit 21.00 uur 04.00 uur Il Theuwissen 0472 19 16 34
VR 13-05 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 14-05 Jaarlijks schoolfeest “REIS ROND DE WERELD” Vrije Basisschool De Kievit Speelplaats school en weide boer Jordens 13.30 uur 20.00 uur Wilfried op ‘t Roodt 011 21 23 24
ZA 14-05 Bokka palooza Chiro Kiewit Chirojongens Kiewit Putvennestraat 100 20.00 uur 03.00 uur Tom Fierens 0489 41 46 59
DI 17-05 Uitwaaitocht: stappen die (ver)tellen Femma Putvennestraat 139 09.30 uur 12.00 uur Mariette Vanderheyden 0474 58 24 84
DO 19-05 Bedevaart van Kapel Kiewit-Heide naar Kapel Ten Eikenen Pastoraal team kapel Kiewit Heide Vertrek: Kapel Kiewit-Heide 14.00 uur 17.30 uur Agnes Delsaer 011 82 16 37 of  

0499 24 40 19
DO 19-05 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 19-05 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63
VR 20-05 Zomerbar Chiromeisjes Kiewit Lokalen Chiromeisjes Kiewit  

(Vijversstraat 8)
15.00 uur 04.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

ZA 21-05 Familiedag 2022 - 50 jaar Hades BBC Hades BBC Sporthal Kiewit 13.00 uur 00.30 uur
ZO 22-05 Wereldontbijt Kiewitfonds De Binder 09.00 uur 13.00 uur Valère Knaepen kiewitfonds@vzwkiewit.be
VR 27-05 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 27-05 fuif Déja-Bu KiewitFun De Binder 21.00 uur 03.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 28-05 tot ZO 12-06 HBVL JSC Mémorial Borzée Tenkie Park Tenkie Park 10.00 uur Els Greunlinx 011 21 07 31
DO 02-06 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZA 04-06 tot MA 06-06 Kiewit Cup 2022 - Zweefvliegwedsrijd Albatros Zweefvliegclub vzw Vliegveld Kiewit (EBZH) 12.00 uur Jan Evens 0475 81 11 00
ZO 05-06 Eerste Communieviering Kerk Kiewit 11.00 uur Marie-Jeanne Swers mj.swers@gmail.com
DI 07-06 Kernvergadering Femma De Binder 13.30 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
VR 10-06 Café De binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
DO 16-06 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
WO 22-06 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 24-06 Karaoke KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZO 26-06 Kiewit Zomert Domein Kiewit Domein Kiewit 13.30 uur 17.00 uur Sara Schalbroeck 011 23 98 98
MA 27-06 Info- vergadering Vormsel voor het jaar 2022-2023 Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Kapel van de OL Vrouw Banneux Kerk 20.00 uur 21.00 uur Pascal Mallien  

(Catechist voor Kiewit)
0495 52 30 01

DO 30-06 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 01-07 tot WO 31-8 Zoektocht Schatten van vlieg: ruik jij wat ik ruik? Domein Kiewit Domein Kiewit Doorlopend Sonja Brocatus 011 23 98 98
ZA 02-07 tot ZO 03-07 Heifeesten Heicomité Schutterspleintje 15.00 uur Robbie Jeuris 0477 83 09 68
VR 08-07 Nacht der Dubbels Tennis Tenkie Park Tenkie Park 18.00 uur Pieter Gielen 011 21 07 31
VR 08-07 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 11-07 tot ZO 17-07 Padeltornooi Tenkie Park Tenkie Park 18.00 uur Eric Claes 011 21 07 31
VR 22-07 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 25-07 tot VR 29-07 KHO Heide Hasselt zomerkamp KHO Heide Hasselt Heksenbergstraat 1, Hasselt 09.00 uur 16.30 uur Wim Rubens 0477 60 41 50
VR 05-08 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 27-08 Clubdag Tenkie Park Tenkie Park 10.00 uur Tine Zeelmaekers 011 21 07 31
ZO 04-09 Startdag Chiromeisjes Kiewit Lokalen Chiromeisjes Kiewit  

(Vijversstraat 8)
14.00 uur 18.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

DI 06-09 Kernvergadering Femma De Binder 13.30 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 08-09 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63

 WEKELIJKS Yoga op maandag Femma De Binder 18.30 uur 19.30 uur Colette Libens 0496 53 54 46
Fietsen op maandag Femma De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Zwemmen op woensdag Femma Molenheide 10.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
Petanque op woensdag KWB Park Rietstraat 18.30 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54
Kaarten op woensdag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63
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
Fietsen op donderdag KWB De Binder 13.30 uur Georges Bas 0485 78 89 59

KALENDER
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DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 
AANVANG”

“UUR 
EINDE” INFO TEL.NR./EMAIL

ZO 24-04 tot DO 30-06 Kriskras door ‘de schoolstrijd’ van Kiewit Domein Kiewit Domein Kiewit Doorlopend Sonja Brocatus 011 23 98 98
VR 13-05 30+ fuif, met drankjes en hapjes Chirojongens Kiewit Lokalen Chirojongens Kiewit 21.00 uur 04.00 uur Il Theuwissen 0472 19 16 34
VR 13-05 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 14-05 Jaarlijks schoolfeest “REIS ROND DE WERELD” Vrije Basisschool De Kievit Speelplaats school en weide boer Jordens 13.30 uur 20.00 uur Wilfried op ‘t Roodt 011 21 23 24
ZA 14-05 Bokka palooza Chiro Kiewit Chirojongens Kiewit Putvennestraat 100 20.00 uur 03.00 uur Tom Fierens 0489 41 46 59
DI 17-05 Uitwaaitocht: stappen die (ver)tellen Femma Putvennestraat 139 09.30 uur 12.00 uur Mariette Vanderheyden 0474 58 24 84
DO 19-05 Bedevaart van Kapel Kiewit-Heide naar Kapel Ten Eikenen Pastoraal team kapel Kiewit Heide Vertrek: Kapel Kiewit-Heide 14.00 uur 17.30 uur Agnes Delsaer 011 82 16 37 of  

0499 24 40 19
DO 19-05 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 19-05 Hobbynamiddag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63
VR 20-05 Zomerbar Chiromeisjes Kiewit Lokalen Chiromeisjes Kiewit  

(Vijversstraat 8)
15.00 uur 04.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

ZA 21-05 Familiedag 2022 - 50 jaar Hades BBC Hades BBC Sporthal Kiewit 13.00 uur 00.30 uur
ZO 22-05 Wereldontbijt Kiewitfonds De Binder 09.00 uur 13.00 uur Valère Knaepen kiewitfonds@vzwkiewit.be
VR 27-05 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 27-05 fuif Déja-Bu KiewitFun De Binder 21.00 uur 03.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 28-05 tot ZO 12-06 HBVL JSC Mémorial Borzée Tenkie Park Tenkie Park 10.00 uur Els Greunlinx 011 21 07 31
DO 02-06 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZA 04-06 tot MA 06-06 Kiewit Cup 2022 - Zweefvliegwedsrijd Albatros Zweefvliegclub vzw Vliegveld Kiewit (EBZH) 12.00 uur Jan Evens 0475 81 11 00
ZO 05-06 Eerste Communieviering Kerk Kiewit 11.00 uur Marie-Jeanne Swers mj.swers@gmail.com
DI 07-06 Kernvergadering Femma De Binder 13.30 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
VR 10-06 Café De binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
DO 16-06 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
WO 22-06 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 24-06 Karaoke KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZO 26-06 Kiewit Zomert Domein Kiewit Domein Kiewit 13.30 uur 17.00 uur Sara Schalbroeck 011 23 98 98
MA 27-06 Info- vergadering Vormsel voor het jaar 2022-2023 Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Kapel van de OL Vrouw Banneux Kerk 20.00 uur 21.00 uur Pascal Mallien  

(Catechist voor Kiewit)
0495 52 30 01

DO 30-06 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 01-07 tot WO 31-8 Zoektocht Schatten van vlieg: ruik jij wat ik ruik? Domein Kiewit Domein Kiewit Doorlopend Sonja Brocatus 011 23 98 98
ZA 02-07 tot ZO 03-07 Heifeesten Heicomité Schutterspleintje 15.00 uur Robbie Jeuris 0477 83 09 68
VR 08-07 Nacht der Dubbels Tennis Tenkie Park Tenkie Park 18.00 uur Pieter Gielen 011 21 07 31
VR 08-07 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 11-07 tot ZO 17-07 Padeltornooi Tenkie Park Tenkie Park 18.00 uur Eric Claes 011 21 07 31
VR 22-07 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 25-07 tot VR 29-07 KHO Heide Hasselt zomerkamp KHO Heide Hasselt Heksenbergstraat 1, Hasselt 09.00 uur 16.30 uur Wim Rubens 0477 60 41 50
VR 05-08 Café De Binder KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 27-08 Clubdag Tenkie Park Tenkie Park 10.00 uur Tine Zeelmaekers 011 21 07 31
ZO 04-09 Startdag Chiromeisjes Kiewit Lokalen Chiromeisjes Kiewit  

(Vijversstraat 8)
14.00 uur 18.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96

DI 06-09 Kernvergadering Femma De Binder 13.30 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 08-09 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63

 WEKELIJKS Yoga op maandag Femma De Binder 18.30 uur 19.30 uur Colette Libens 0496 53 54 46
Fietsen op maandag Femma De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Zwemmen op woensdag Femma Molenheide 10.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
Petanque op woensdag KWB Park Rietstraat 18.30 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54
Kaarten op woensdag OKRA De Binder 13.30 uur 17.30 uur Clement Vandael 011 72 01 63
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
Fietsen op donderdag KWB De Binder 13.30 uur Georges Bas 0485 78 89 59

KALENDER
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REIS ROND DE WERELD

 Zaterdag 14 mei 2022 

Binnenlandse en internationale reizen
Reservatie tickets binnenkort online 

SCHOOLFEEST DE KIEVIT

aanvang 13.30
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Geluidsoverlast 
door ‘tijdelijke’ wissel bij spoorwegovergang 
Paalsteenstraat (vervolg)

In de vorige editie van Kriskras Kiewit konden 
we lezen dat buren aan de spoorwegovergang 
aan de Paalsteenstraat klacht hadden neerge-
legd bij Infrabel. Dit vanwege geluidsoverlast 
door een ‘tijdelijke’ wissel. 
Ondertussen is Infrabel geluidsmetingen ko-
men doen. Opvallend is dat sindsdien de treinen 
een heel stuk trager rijden vanuit de richting 
Genk. En infrabel voert nu al twee nachten wer-
ken uit aan de ‘tijdelijke’ wissel. 
Drie weken geleden ontving de stad Hasselt 
goed nieuws van Infrabel: de hinderlijke spoor-
wegwissels aan de Paalsteenstraat zullen ver-
wijderd worden! 

Hieronder de brief die de stad Hasselt naar 
buurman Jos stuurde.
 
Wij hebben uw brief en mail van begin februari 
goed ontvangen en hebben deze met de nodige 
aandacht gelezen, samen met de verschillende 
betrokken diensten binnen Infrabel.
Zoals u weet werden, om de toestand van de wis-
sel in kaart te brengen naar aanleiding van de 
klachten uit de buurt, op verschillende tijdstippen 
reeds meerdere controles uitgevoerd en acties 
ondernomen.
Ter aanvulling zijn door onze gespecialiseerde 
interne dienst eind februari en begin maart me-
tingen ter plaatse nog bijkomende geluids- en tril-

lingsmetingen uitgevoerd. We hadden beloofd om 
u over de resultaten hiervan in te lichten.
 
Eerder hadden we reeds vermeld dat Infrabel alle 
vragen, suggesties en klachten van buurtbewo-
ners voor alle werven in heel België telkens heel 
ernstig neemt en zo ook die van de buurtbewoners 
in de Paalsteenstraat (Hasselt).
Na een grondige analyse van de situatie, de op-
merkingen van de buurtbewoners en rekening 
houdend met de gedane metingen (geluid en tril-
lingen), heeft Infrabel besloten om de 2 wissels 
kant Paalsteenstraat te verwijderen.
Deze oplossing sluit aan op de eerder gedane 
maatregelen (laswerken aan wissel, onderstop-
pen van spoor, onderhoudswerken, controles) zo-
als u in onderstaande mail van 2 februari aan de 
stadsdiensten kan lezen.
 
Momenteel bekijken onze technische diensten in-
tern nog wanneer het uitbreken van de wissels ef-
fectief zou kunnen gebeuren. Na de paasvakantie 
hopen we hier een duidelijker zicht op te hebben 
en zullen we dit ook communiceren. 
Voor deze timing dient rekening gehouden te wor-
den met de inplanning van deze werken op de 
spoorlijn om de hinder voor het treinverkeer zo 
beperkt mogelijk te houden.
 
We hopen dat we hiermee tegemoet komen aan de 
vragen van de buurtbewoners, dat de hinder voor 
hen zal afnemen en willen ons excuseren voor de 
opgelopen hinder. De buurtbewoners zullen ook 
zelf nog een persoonlijk antwoord ontvangen van-
uit Infrabel.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Nicole Van Doninck
Kabinetschef Schepen Marc Schepers

Philip Scheepers
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STIEN  STASSEN 

Het Domein Kiewit, het pareltje natuur 
en de leuke recreatieplaats voor onze 
kinderen, is een nieuwe coördinator 
rijker. Ik keek ernaar uit om haar te 
mogen ontmoeten tussen haar drukke 
werkzaamheden door.  Stien Stassen, 39 
jaar jong, is een vlotte, aangename en 
ambitieuze dame uit Hasselt en moeder 
van drie kinderen. 

Klimaat en duurzaamheid draagt zij hoog in het 
vaandel.
Met een diploma Milieu- en Preventiemanage-
ment en een doctoraat op zak heeft Stien 10 jaar 
aan de Hogeschool-Universiteit Brussel gewerkt 
(ondertussen KULeuven campus Brussel). Ze 
gaf er halftijds les en deed er halftijds weten-
schappelijk onderzoek. Voordat zij een stek 
veroverde in ‘t Scheep in Hasselt werkte zij 3,5 
jaar als Medisch Milieukundige voor het Lokaal 
Gezondheidsoverleg Oost-Brabant. Aan lokale 
besturen, gezondheidswerkers en burgers ver-
leende zij onafhankelijk advies op vragen over de 
impact van het milieu op onze gezondheid.
Deskundige duurzaamheid, dat werd haar taak 
toen Stien werd aangenomen door het stadsbe-
stuur van Hasselt.  Zij ondersteunde duurzame 
burgerinitiatieven en zette zelf acties en projec-
ten op voor een meer circulaire stad waar Has-
selaren meer spullen delen, herstellen, herge-
bruiken, ... Daarnaast stippelde ze het beleid uit 
richting een lokale voedselstrategie en lag ze 
aan de basis van Merwt, de Hasseltse boeren-
markt.
Ruim vijf jaar later ruilt zij, op 6 december 2021, 
deze job in voor coördinator natuurgebied Do-
mein Kiewit.

De ambitie
“Domein Kiewit wordt een volwaardige toegangs-
poort van De Wijers. De bezoekers worden er 
ondergedompeld in de bijzonder waardevolle bi-
otoop vol water en bossen en kunnen met al hun 
zintuigen het natuurgebied beleven,” aldus Stien. 

“Speciale aandacht is er voor kinderen en jon-
geren. Via het natuureducatief aanbod leren ze 
Domein Kiewit kennen als dé plek waar ze de na-
tuur kunnen zien, voelen, horen, tasten, ruiken, 
proeven, waarderen, verkennen én ontdekken. 
Ze nemen deze ervaring mee in hun toekomstig 
leven en dragen het verder uit naar hun kinderen, 
kleinkinderen, vrienden, buren, collega’s.”
Om deze ambitie te realiseren wordt ingezet 
op het duurzaam beheren en versterken van 
het stedelijk natuurdomein. “We willen zowel 
de recreatieve als de ecologische kwaliteit van 

Komende evenementen 
- Zondagnamiddag 26 juni: Kiewit Zomert
- Tot 30 juni: Zoektocht “Kriskras door de 

schoolstrijd van Kiewit”
- Zondagnamiddag 25 september: Dag van 

de Wijers
Een overzicht van alle activiteiten lees je op 
www.domeinkiewit.be  
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor 
onze maandelijkse digitale nieuwsbrief of 
volg onze facebookpagina!

Domein Kiewit in goede handen van  
STIEN STASSEN, Nieuwe coördinator
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het domein verbeteren”, zo gaat Stien verder. 
“Daarnaast bieden we een breed pakket aan 
mogelijkheden aan voor natuurbeleving en 

-educatie voor diverse doelgroepen van scholen 
tot vrijetijdsactiviteiten.”
 
Samenwerking essentieel
Uiteraard zijn er ook tal van partners betrokken 
bij de werking en uitbouw van zulk een mooi do-
mein. Zo staat Natuurpunt Hasselt-Zonhoven in 
voor het beheer van het omliggend natuurge-
bied, terwijl het bezoekerscentrum in het He-
renhuis uitgebaat wordt door Natuurpunt Lim-
burg. De bijenhal, die momenteel gerenoveerd 
wordt, is de uitvalsbasis van de imkersbond 
Hasselt & Omstreken. Het Centrum Duurzaam 

Conciërge Marc met pensioen

“Conciërge Marc gaat 
met pensioen. Hij 

werkt bijna 40 jaar 
op Domein Kiewit 

en is er quasi mee 
vergroeid. Sinds 14 

jaar zijn Marc en zijn 
vrouw Anita ook de 
vaste conciërge. Ze 

hebben de boerderij-
dieren met veel liefde 

verzorgd! We gaan 
hen zeker missen!“, 

aldus Stien.
Kim en Dimitri, beide 

werkzaam op de centrale werkplaatsen van 
Stad Hasselt, zullen samen met hun 2 kindjes 

de conciërgerol van Marc en Anita overnemen.

Boerderijdieren op het Domein Kiewit?
1 paard
6 ezels
25 volwassen schapen en 20-tal lammetjes
15-tal geitjes en 6 baby geitjes
15-tal konijnen
20-tal cavia’s
9 kippen en 1 haan

De collega’s op het Domein Kiewit:
Coördinator
Onthaalmedewerker
Ploegleider + 3 arbeiders
Conciërge
5 halftijdse educatieve medewerkers

Aantal bezoekers 
(passantenteller aan de speeltuin > 1m)  
Stien: “We gaan in stijgende lijn!”
2017: 119.000
2019: 135.500
2021: 148.800

 Aantal activiteiten voor scholen: 
circa 850 op jaarbasis waarvan 650 activi-
teiten begeleid worden door een educatieve 
begeleider van Domein Kiewit.

Groen is een belangrijke partner bij de heraan-
leg van de ambertuin. In deze ambertuin draait 
alles rond minder groenafval, meer ruimte voor 
de natuur, minder intensief beheer en lagere 
onderhoudskosten. Den Boogerd beheert dan 
weer de fruitboomgaard in de dierenweide en 
schaapsherder, Peter Coopmans, scheert jaar-
lijks de schapen. Voor de natuurklassen wordt 
er samengewerkt met Boerderij Jordens en de 
Koe-Vert baat de gezellige cafétaria uit.
 
Het Domein is één van de acht toegangspoor-
ten naar De Wijers, waarvoor de Vlaamse 
Landmaatschappij via een Landinrichtingsplan 
de nodige studies en aanbevelingen doet, maar 
ook subsidies geeft. Zo zal bijvoorbeeld aan 
de “Monsterberg” een tof uitkijkpunt komen. 
Het kleine dreefje langs de parking wordt ook 
heringericht en beter toegankelijk gemaakt. 
Deze zal nadien ook doorgetrokken worden aan 
de andere kant van de Putvennestraat waardoor 
je een doorgang krijgt naar het sportcomplex. 
Wij wensen Stien een boeiende en deugddoen-
de carrière en hopen dat zij, samen met haar 
team, de ambities kan waarmaken. Veel succes 
ermee!

Johan Keunen



24

Een tijd geleden hoorde ik via een goede kennis, 
die als vrijwilligster werkt voor Sint-Vincentius, 
dat ook in Kiewit heel wat hulpbehoeftigen wo-
nen en dat de Coronacrisis en de recente hoge 
stijgingen van brandstofprijzen deze mensen 
genoodzaakt hebben om via het OCMW beroep 
te doen op Sint-Vincentius. Zij raadde mij aan 
om contact te nemen met de drijvende kracht 
van deze vereniging. Zo kwam ik terecht bij An 
Goetschalckx. 

KkK: An, ik dacht dat Sint-Vincentius niet meer 
werkzaam was in Kiewit?
Een paar jaar geleden fusioneerden Sint-Vin-
centius Kiewit en Sint-Vincentius Banneux. We 
vormen nu één afdeling en zijn gehuisvest aan 
Stadsheide 1 in een gebouw van de stad, zowat 
op de grens tussen de twee parochies. Daarvoor 
waren Banneuxparochie en Godsheide al gefu-
sioneerd.
Met een groep van twintig vrijwilligers uit Kie-
wit, Banneux en Godsheide, zetten we ons met 

hart en ziel in voor de kansarme bewoners uit 
onze buurt. Met een warm hart ondersteunen 
we deze mensen zodat ze niet de hele tijd naar 
adem hoeven te happen om boven water te kun-
nen blijven.

KkK: Waaruit bestaat jullie voornaamste 
werking?
Maandelijks hebben we een voedselbedeling 
met ook telkens een extra product bv. was- of 
afwasmiddel, tandpasta en tandenborstel… We 
geven hen ook pampers en maandverband. Zo 
helpen we elke maand een 90-tal gezinnen. We-
kelijks komen er zowat 35 gezinnen langs. Wij 
helpen iedereen die ons om hulp vraagt: men-
sen die naar ons worden doorverwezen door het 
OCMW of andere hulpverlening, mensen zonder 
papieren, vluchtelingen… Bij onze hulpvragers 
zijn éénoudergezinnen en alleenstaanden, twee-
persoonsgezinnen, maar ook grotere gezinnen. 

KkK: Waaruit bestaat de voedselbedeling?
Oorspronkelijk bedeelden we wekelijks alleen 
brood maar nu bedelen we dan ook niet-ver-
kochte groenten en fruit en ander voedsel van 
Aldi en Delhaize, die we zelf afhalen. (Zo dragen 
we ook ons steentje bij om de voedselverspilling 
te verminderen). Immers door de coronacrisis 
steeg bij ons de hulpvraag met 5 procent en 
bedeelden we dus merkelijk meer voedselpak-
ketten. Sommige mensen die vroeger slechts 1 
keer per maand langskwamen omdat het voor 
hen voldoende was, komen nu elke week langs 
omdat ze anders niet meer kunnen rondko-
men. Er komen ook vrouwen die poetsten met 
dienstencheques en door corona minder uren 
konden werken en dus ook hun inkomen zagen 
dalen. Nu we in code geel zijn beland, herstelt 
zich dat gelukkig weer.
Omwille van de energiecrisis zijn de prijzen van 
gas, elektriciteit en stookolie, benzine en diesel, 
enorm gestegen. Iedereen voelt dit in zijn porte-
monnee, maar mensen met een klein inkomen 
die dikwijls ook in niet of slecht geïsoleerde hui-
zen wonen, voelen dit wel dubbel zo hard!
En het meest actuele probleem is nu de oor-
log in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die 

Sint-Vincentius Kiewit-Banneux-Godsheide

“Wij helpen iedereen die om hulp vraagt”
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daaruit voortvloeit. Van deze mensen konden er 
al enkelen opgevangen worden in onze buurt. 
Ook voor hen staan we klaar.

KkK: Hoe komen jullie aan dat voedsel en die 
andere producten?
Het voedsel dat we kunnen uitdelen komt uit 
verschillende hoeken. Met het geld dat het 
Europees Steunfonds ter beschikking stelt, 
worden - nationaal - producten aangekocht en 
verdeeld via de voedselbank. De voedselbank 
haalt ook zelf restproducten op bij firma’s en 
grote winkelketens en de veiling. Dankzij de 
giften van vele mensen-met-een-groot-hart, 
kopen wij aanvullend ook andere producten zo-
als: choco, smeerkaas, vis, kip, en ook de boven 
genoemde extra’s van elke maand. We kopen 
ook fietsen van het fietspunt, zodat de mensen 
die daar nood aan hebben, zich vlotter kunnen 
verplaatsen.

KkK: Helpen jullie al die mensen ook nog op 

andere vlakken?
Uiteraard praten we ook met deze mensen om 
te kijken of we op een ander vlak ook kunnen 
helpen. Dat kan zoal zijn: doorverwijzen naar 
een andere hulpverlening, eens meegaan naar 
de school van de kinderen, het voedselpakket 
aan huis brengen omdat ze het niet zelf kunnen 
komen ophalen, meezoeken naar een sportclub 
en naar financiering van het lidgeld.

KkK: Hoe kunnen mensen van Kiewit 
eventueel jullie vereniging steunen?
Je kan onze werking steunen met een financiële 
gift: Storten kan op rekening: BE 02 3100 3593 
3940 van Vincentius Nationale Raad met mede-
deling: Gift Conferentie Banneux-Kiewit-Gods-
heide.

KkK: An, heel erg bedankt voor je toelichting 
en rondleiding en nog veel succes met jullie 
engagement.

Philip Scheepers
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VANALLES over 
VANELLUS 

Vanellus Vanellus is de Latijnse 
naam voor de Kievit, de statige 
veelkleurige weidevogel die 
nooit echt is weggeweest uit 
Kiewit, met zijn uitgestrekte ak-
ker- en weilanden. Hij verblijdt 
ons elke lente opnieuw met zijn 
imponerende baltsvluchten 
voorafgaand aan het broedsei-
zoen en is eind augustus meest-
al alweer ribbedebie. Maar het 
gaat al een tijdje niet goed met 
de plaatselijke kievit-populatie: 
een terugval van 58% sinds 
2008.

“Alarmsituatie!” vonden een 
aantal vrijwilligers van Natuur-
punt Hasselt-Zonhoven, verder 
gewoon HA-ZO genoemd.

HA-ZO? Wa-Doen-We?   
Actie ondernemen, Da-Doen-We! 
In het grensgebied tussen Hasselt-Kiewit en Zonhoven 
vonden we gelukkig nog een leefbare populatie, beves-
tigde de kersverse stadsbioloog van Hasselt. Hij verleen-
de meteen zijn medewerking, waarvoor dank, Frederik 
Thoelen.
Met hulp van vele sympathisanten telden we meer dan 
twintig kieviten op één akker en vonden we gelukkig ook 
talrijke nesten met eieren. Niet alleen Natuurpuntleden 
en vogelspotters, gewapend met verrekijkers en telesco-
pische kijkers uit de buurt, waren in de wolken.  Ook Vo-
gelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt WWA (Werk-
groep Weide- en Akkervogels) kregen lucht van onze actie 
en stonden ons met raad en daad bij, waarvoor ook “dikke 
merci”.
 Een extra stimulans kregen we van weer Vogelbescher-
ming Vlaanderen, die elk jaar “De Vogel van het Jaar” ver-
kiest. U raadt het al, nog voor zij van onze actie wisten, rie-
pen zij De Kievit uit tot jawel “De Vogel van het Jaar”.  Dat 
momentum gaf ons vleugels, mede door onze gemeen-
schappelijke zorg voor bedreigde akker- en weidevogels.
Onze actie zou tot niets leiden, zonder hulp van landbou-
wers en jagers uit de buurt. Die hulp kwam spontaan en 
opent mooie perspectieven voor de toekomst. Ook AE-
RO-Kiewit paste spontaan zijn maaibeheer aan. Super!
 
Jammer genoeg kreeg onze aanvankelijke euforie een 
serieuze domper: amper 10 dagen na de eerste telling 
vonden we nog slechts 12 van de 35 eerder getelde ei-
eren. De meeste gewoon opengepikt. Dat is nu eenmaal 
een natuurlijk gebeuren in een biotoop dat dan toch niet 
zo veilig blijkt voor de kievit. Als trekvogel keert die jaar na 
jaar terug en produceert soms tot driemaal toe een nieuw 
legsel. Hopelijk vinden hun nesten meer beschutting in 
de akkers van zodra die bemest en ingezaaid zijn. Zonder 
hulp van al wie een hart heeft voor de redding van wat 
loopt, kruipt, zwemt, vliegt in onze mooie natuur, redden 

we het niet.
Daarom een WARME OPROEP aan alle KIEWITENA-
REN voor STEUN VOOR HET BEHOUD VAN DE KIEVIT 
IN KIEWIT.
 WANDEL, LOOP of FIETS eens wat minder snel bij 
jullie tochten DOOR DE NATUUR en meld ons zo veel 
mogelijk locaties van kieviten in jullie buurt of verder-
af, zonder verstoring van vogels en nesten natuurlijk.
Dat kan via mail: freddyvandebergh@hotmail.com of 
marthe.willems@telenet.be
WE STAAN OPEN VOOR JULLIE SUGGESTIES

Greet Hendrix
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   2022 : zevende bedevaart van kapel naar kapel 

VAN KAPEL KIEWIT HEIDE NAAR KAPEL TEN EIKENEN  

EIKENENWEG, 3520 Zonhoven 

Pastoraal team Kapel Kiewit Heide organiseert een halve dag uitstap met personenwagens 
naar de kapel van Ten Eikenen 

Donderdag 19 mei 2022 

Vertrek aan Kapel Kiewit Heide om 14.00u 

Thuiskomst rond 17.30u 

Mariaviering in de kapel, taart en koffie in Martenshuys, Heuvenstraat 8, Zonhoven  

Deelname in de kosten : 2 € per persoon 

Inschrijven uiterlijk zondag 15 mei 2022 

Inschrijving/betaling op zondagen in de kapel Kiewit Heide (of telefonisch) bij pastoraal team 
Kiewit Heide : Agnes Delsaer (011821637) -  Els Hartl (0476892087) – Moniek Martens 

(011723887) - Leo Bertels (011224532) - Pol Verheijen (011228377) – Robbie Jeuris 
(0477830968) - Theo Mathijs (0476979926)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.……………………………………………… 

Neemt deel aan uitstap Ten Eikenen met …………………personen 

Rijdt met eigen wagen :    Ja    0             neen    0 

Heeft nog plaats in wagen voor ……………………….personen  

Betaalt ………………………….€ 
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In augustus 2021 kochten Stijn vzw en Integro vzw een 
kantoorgebouw in Kiewit. Op deze gezamenlijke locatie 
willen we mensen uit de zorg samenbrengen om ken-
nis, ervaring en expertise uit te wisselen. We willen op 
die manier onze zorg voor personen met een beperking, 
senioren en kinderen samen verder verbeteren.
 

‘de Zorgmijn’ wordt de nieuwe naam van het gebouw
Leen Vanermen, projectleider: “De nieuwe naam ‘de 
Zorgmijn’ vormt een link tussen onze kernactiviteit na-
melijk zorgen voor mensen en de geschiedenis van het 
gebouw. Het gebouw heeft immers een mijnverleden en 
is om die reden ook zeer gekend in de buurt. Met de slag-
zin ‘welzijn ontginnen’ willen we onze doelstelling extra 
in de verf zetten.”
 
Winnaars van de naamwedstrijd
De nieuwe naam is het resultaat van een grote oproep 
binnen Stijn vzw, Integro vzw en bij de lokale buurt. Begin 
december lanceerde het projectteam een open oproep 
om samen op zoek te gaan naar een naam. De inzet en 
creativiteit was overweldigend: er waren 79 inzendingen. 
De jury heeft één naam uitgekozen. De winnaars (Ann 
Daenen en Greet Goossens) krijgen een rondleiding en 
een etentje in een nabijgelegen restaurant.
 
Bedankt aan iedereen die met ons heeft meegedacht. 
Welkom in ‘de Zorgmijn’! 

Namens Stijn vzw en Integro vzw

Welkom in ‘de Zorgmijn’

ONZE GOUDEN TIP
Integro vzw en Stijn vzw zijn geregeld op zoek naar nieu-
we medewerkers. Er zijn verschillende functies ter be-
schikking: van zorgfuncties tot administratieve functies, 
van onthaal tot logistieke en technische ondersteuning.
• www.stijn.be
• www.integrozorg.eu
• Meer informatie: Info@stijn.be
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Mijn beste vriend in de kleuter was 
Peter en ik weet nog steeds niet 
waarom het klikte,

De verbazing was groot, toen hij 
me drie jaar geleden tijdens de 
jeneverfeesten op de schouder tikte,

twee kleine kwajongens, Peter 
verdween,
't verhuizen zo plots, geen idee 
waarheen.

Drie kinderen, vrouw en een 
veertigjarig leven later,
en nog steeds hetzelfde, sprankelend 
gezicht,

zodanig dat ik me in de cactus-, na 
de speculoos-,  na de citroen-, na 
de grenadinejenever in z'n glimlach 
verslikte.

hij was terug naar de vijversstraat 
gekeerd, als een teken van welleer, 
huisje, boompje, tuintje voor het 
gezin,

Maar die jaren, de momenten met de 
kinderen en al die jenevers, 
haal je met even bijpraten niet 
zomaar in.

Jee Kast
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VVK: 5 EUR
KASSA: 7 EUR
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Het programma is als volgt:
13.00 uur - 15.00 uur Hades Cup voor U6 t.e.m. U14 (ook voor niet-leden)

15.00 uur - 17.00 uur Springkasteel en grimeren voor U6 t.e.m. U14.
Hades Legends - past and future voor U16 en ouder (voor basketters, niet-basketters, 
Hades-leden en niet-Hades-leden)

17.30 uur - 18.30 uur Officiële receptie ‘50 jaar Hades BBC’

18.30 uur -20.30 uur Barbecue (met uitgebreid menu)

18.30 uur - 00.30 uur DJ ‘70’s-80’s’ en DJ ‘Berre en Vincent’

Jouw favoriete basketclub is in maart 50 jaar geworden en dat 
vieren we met een groot feest!
De Hades-familiedag van 21 mei wordt voor deze gelegenheid 
in een extra feestelijk jasje gestoken. We vieren die dag ons 
verleden en ook onze toekomst.

In de cafetaria kan je doorlopend een tentoon-
stelling bezichtigen over onze geschiedenis.
Inschrijven kan via https://hadesbbc.be/webfo-
rm/familiedag-21-mei-2022
Indien je familie of kennissen hebt die ex-coach, 
ex-bestuurslid, ex-speler,… zijn zouden we het 
ten zeerste appreciëren indien je deze info ook 
naar hen doorstuurt. Iedereen is welkom!

We hopen jullie massaal te mogen verwelko-
men op ons 50-jarig jubileum!
Sportieve groeten
Het bestuur en het organisatiecomité ’50 jaar 
Hades’
Meer info vind je op https://www.hadesbbc.be/
newsletter/familiedag-2022-50-jaar-hadesbbc
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44ste editie van de KIEWIT CUP 
opnieuw in het Pinksterweekend

De 44ste editie van onze zweefvliegwedstrijd 
Kiewit Cup gaat opnieuw door tijdens het 
Pinksterweekend van 4, 5 en 6 juni 2022. De 
Kiewit Cup is één van de drie wedstrijden van 
de ‘Beker van Vlaanderen’. Ook dit jaar verza-
melen weer heel wat deelnemende piloten op 

het vliegveld van Kiewit.
Sinds enkele jaren wordt het verblijf van de 
deelnemers en de parking van zweefvlieg-
tuigen overgebracht naar de overkant van de 
Vliegveldstraat. Vandaar dat de overheid de 
toestemming heeft gegeven om deze weg af 



MANDO NODIGT UIT !

Het mandoline-orkest “Mando Hasselt” is ge-
groeid uit het “Tokkelorkest van de Limburgse 
School voor Jeugd- en Volksmuziek” en behaal-
de vele malen de eerste prijs op het Europees 
Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt. Het 
trad ook op in een tv-uitzending voor de toen-
malige BRT, luisterde academische zittingen 
op, verzorgde avonden voor het Davidsfonds en 
voor de derde leeftijd. Toen Georges Defraine 
in 1990 op 71-jarige leeftijd stopte met werd dit 

orkest omgevormd tot “Mu-
ziekatelier Hasselt” (MAH).
Ter gelegenheid van het 60-ja-
rig bestaan van het MAH in 
2016 werd het idee geopperd 
om een aantal oud-leden van 
het tokkelorkest terug samen 
te brengen voor een optre-
den. Op 30 april 2016 gaven 
we onder leiding van dirigent 
Guido Tournelle een spette-
rend optreden. Na afloop was 
“Mando Hasselt” geboren met 
inmiddels een twintigtal mu-

zikanten en spelen op mandolines, mandola’s, 
gitaren en een mandobas. Meer informatie 
over ons orkest kan u vinden op www.mando-
hasselt.be.
Sinds vorig jaar repeteren we elke eerste 
woensdagavond in de kerk van Kiewit. Ieder-
een welkom om een repetitie bij te wonen!

Marc Defraine
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te sluiten van vrijdag 3 juni 2022 om 18.00 
uur tot dinsdag 7 juni 2022 om 10.00 uur. 
Een zweefvliegwedstrijd is erg afhanke-
lijk van de thermische activiteit, gestuurd 
door onze natuurlijke motor: “de zon”. 
Ingeval van goed weer vliegen de deelne-
mers proeven tot wel 500 km, waarbij ze 
op de verste punten van hun proef tot 150 
km verwijderd zijn van Kiewit.

Onze wedstrijd maakt deel uit van de 
Beker van Vlaanderen. Tijdens de Kiewit 
Cup vliegen de deelnemers ook om de 
prestigieuze “Wisselbeker Francis Berx” 
te winnen, uitgereikt aan de piloot met 
de hoogste gemiddelde snelheid tijdens 
de wedstrijd. De start van de wedstrijd is 
gewoonlijk rond 12.00 uur en rond 17.00 
uur finishen de meesten. Kom dit zeker 
bewonderen vanaf het terras van Brasse-
rie Aero-Kiewit.

Evelynn Verdyck
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Corda Campus, lanceert haar masterplan 
2.0. De bedrijvencampus breidt uit met negen 
hectare aan diensten, kantoren en beleving. 
Hiermee wil de campus haar rol als toon-
aangevende technologie en innovatiecampus 
binnen Europa bevestigen. Het behouden en 
aantrekken van talent staat daarbij centraal. 
Dit masterplan is een leidraad voor de uit-
breiding van de campus en geeft ook meteen 
de ambitie van de campus weer. 
De nieuwe, toekomstgerichte ontwikkelingen 
zullen Hasselt, Limburg en Vlaanderen, (in-
ter-)nationaal op de kaart zetten. En dat al-
lemaal zonder onze eigenheid te verliezen en 
met het oog op een succesvolle toekomst.  We 
delen deze toekomstplannen dan ook maar al 
te graag met alle Kiewitenaren. 

Tijdens de Corda Masterplan Cafés geven 
we je vol enthousiasme tekst en uitleg over 
de uitbreidingsplannen én beantwoorden we 
met veel plezier al je vragen.

Goele Lemmens

Extra sessie “Masterplan 2.0” 
voor alle Kiewitenaren

Vormsel-catechese: 
HEEFT HET NOG ZIN?
De jongeren die nu kiezen voor het Vormsel zijn 
echt geëngageerd en vinden het een heel rijke 
ervaring. Totaal vrijblijvend is er een infoavond 
op maandagavond 27 juni eerstkomend om 
20.00 uur in de kapel van de OL Vrouw Banneux 
Kerk. Wanneer je in het jaar 2010 (of ouder) ge-
boren bent, kom je in aanmerking.

We komen een vijf keer samen in en rond de 
Sint-Lambertus kerk van Kiewit op de tweede 
zondag van de maand, rond 9.00 uur.  Na het 
verdiepen over een thema dat geloof en leven 
inhoudt, vieren we eucharistie met vele andere 
gezinnen en kinderen.  Daarnaast steken we de 
handen uit de mouwen om onze naasten die het 

wat moeilijker hebben (zieken, bejaarden, een-
zamen) te helpen.

Het wijzigend klimaat, een dodelijk virus en 
de vrede die op de helling ligt in Oost-Europa.  
Misschien moeten we toch eens herontdekken 
wat Jezus hierover te vertellen heeft en hoe de 
Geest ons kan inspireren anders te gaan leven. 
Zo wordt het Vormsel een geschenk en je krijgt 
er een zending bij om anderen het geluk van 
God te verkondigen.

Kan je niet naar de infoavond komen kan je 
steeds je gegevens doorgeven:  
tina.briers@skynet.be

Met de beste Christelijke groeten, 

Pascal Mallien

Corda Masterplan Café:  
dinsdag 24 mei 2022

Speciaal om ook alle Kiewitenaren de kans 
te geven kennis te maken met het master-
plan 2.0 organiseren zij een extra Corda 
Masterplan Café op dinsdag 24 mei 2022 - 
17.00 uur.
Waar? Op Corda Campus, gebouw 1, 
gelijkvloers. Parkeren kan op de bezoeker-
sparking.
Wil je er graag bij zijn? Graag een berichtje:  
g.lemmens@cordacampus.com.  
Zet er ook bij met hoeveel personen. 
Iedereen welkom!
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Wetenschappelijk onderzoek wijst echter 
naar de exponentiële bijdrage van de mens 
in dit verhaal. De manier waarop de mens 
nu omspringt met zijn natuurlijk milieu zorgt 
verder helaas voor een overschrijding van de 
draagkracht van onze dierbare moeder Aar-
de. Een filosofische denkoefening waard.

Hoe is het zover kunnen komen?
Onze voorouders stonden in nauw contact 
met hun omgeving: ze waren als het ware 
één met de natuur. De mens was recht-
streeks afhankelijk van de natuur en leefde 
op het ritme van de dagen en de seizoenen. 
De mens gebruikte de doelgerichtheid van 
de natuur. Alle leven, mens, plant of dier is  
een deel van de natuur. Dit maande de mens 
aan tot een zekere eerbied, respect en ver-
bondenheid.
In het moderne denken krijgt de natuur veel-
al een economische waarde: het waardevolle 
wordt datgene wat voor de mens nuttig en 
belangrijk is voor het verwezenlijken van zijn 
eigen doelen. De mens zag zichzelf niet lan-
ger als een onderdeel van de natuur maar 
als het belangrijkste wezen waar alles om 
draait. De menselijke welvaart en behoef-
tebevrediging vormen hierbij de hoogste 
norm.

Ik heb, dus ik ben.
Aan de basis van van de natuurlijke ver-
storing van de Aarde ligt de organisatie 
van ons economisch systeem: het geïn-
dustrialiseerde vrijemarktsysteem.
Daardoor, en dat is ook verdienstelijk en 
positief, behoren we bij de meest rijke en 

welvarende streken van de wereld. Maar het 
mes snijdt aan twee kanten: we verbruiken 
een ‘teveel’: we vernietigen teveel natuurlijke 
hulpbronnen en vervuilen onze planeet veel 
meer dan deze kan verwerken.
Intussen is onze westerse samenleving zo 
geëvolueerd dat het al lang niet meer gaat 
om het louter bevredigen van onze basibe-
hoeften. Via reclame en marketing creëert 
de vrije markt kunstmatige behoeften die je 
moet vervullen om ‘mee’ te zijn. Ook hier is 
er sprake van steeds meer. Velen denken ook 
dat door meer te hebben, ook meer geluk 
bereikt wordt. Alsof het geluk kan gekocht 
worden.
Jammer genoeg leidt dit tot sociale onge-
lijkheid, onrechtvaardige verdeling, migra-
tiestromingen en strijd voor de grondstoffen.

Betekent meer consumptie ook meer 
geluk?
Mensen die veel hebben, blijken bijlange niet 
noodzakelijk gelukkiger te zijn dan zij die 
het met minder moeten stellen. Er zit zelfs 

Mens en milieu: een denkoefening

FILOSOFIEhoekje

De opwarming van de aarde, het uitsterven van diersoorten, het gat in de 
ozonlaag, ziekten door vervuiling, gekke verwoestende natuurfenomenen... 
Allemaal voorbeelden van de ecologische crisis waar we de laatste jaren 
steeds vaker mee geconfronteerd worden. De gevolgen dreigen zelfs 
onomkeerbaar te worden. Sommigen denken dat de ecologische crisis er 
ook zonder de mens zou zijn gekomen. Voor een klein deel is dit ook waar.



Nieuw initiatief: 
Een Filocafé in Kiewit
Op donderdag 7 april 2022 was een première in 
Kiewit.
Met een kleine groep werd een allereerste Filo-
caféetje gestart in De Binder. Een Filocafé is geen 
echt café maar een plaats waar enkele deelne-
mers filosoferen rond een onderzoeksvraag. De 
vraag was: Wat is geluk? Is geluk maakbaar?
De bedoeling is geen debat maar al luisterend 
leren van elkaar. Er is geen voorkennis gewenst, 
integendeel, we vertrekken van het ‘Niet weten’. 
Op die manier kwamen we tot een consensus 
antwoord: “Het geluk is een contentement voor 
uzelf, altijd in relatie met de omgeving, en zit in 
kleine dingen.”
Het was een boeiende gesprekservaring.  
Er zijn nog twee Filocafés gepland voor de zomer: 
donderdagen 12 mei en 16 juni: 19.30 u. tot 21 u. in 
vergaderzaaltje De Binder. 
Voor wie interesse heeft: niet aarzelen en een 
seintje: toon.hermans@outlook.com (GSM: 
0496587443). Filosoferen is ook zeer gezond!
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een paradox in: de arbeidsdruk, het competitie-
ve, het ‘nooit-genoeg’-principe zorgt voor veel 
ongeluk in deze wereld. Het eigenaardige is 
ook dat de moderne mens daardoor meer ver-
vreemdt van zichzelf en van de natuur.
Het steeds meer produceren en consumeren 
zonder rekening te houden met onze omgeving 
is dus niet alleen belastend voor het milieu maar 
ook voor de mens zelf, die er niet eens gelukki-
ger door wordt. Erger nog: op termijn betekent 
geen leefbare Aarde ook geen leefbare mens.

Nieuwe technologie als oplossing?
Als we plastieken bomen zouden kunnen ma-
ken die zuurstof produceren, zou dit een oplos-
sing kunnen zijn? Sommige mensen menen van 
wel. En inderdaad, technologische vooruitgang 
zal absoluut zijn steentje kunnen bijdragen ter 
oplossing en zal dat ook in zekere mate doen.
Maar verhuizen we dan niet meer van een ‘bio-
toop’ naar een ‘technotoop’, waar de omgeving 
overwegend kunstmatig is en de oorspronke-
lijke natuur steeds verder van ons af komt te 
staan?
Daardoor geven we ook, als mogelijk excuus, 
een zeer grote verantwoordelijkheid aan poli-
tiek, wetenschap en techniek. Maar de grootste 
verantwoordelijkheid zit bij onszelf.
Kunnen wij als mens, zelfs als kleinschalig een-
voudig individu, ons niet wat bevrijden van onze  
consumptiedwang?

Op weg naar een toekomstige nieuwe mens?
Men spreekt tegenwoordig van een ‘homo eco-
nomicus’: de hedendaags mens die willens nil-
lens zijn handelen sterk laat bepalen door de 
markteconomie.
Maar een vrije autonome mens beseft dat 
mens-zijn pas wezenlijk wordt wanneer hij in 
verbondenheid staat met de ander. Voor zijn 
ontwikkeling en geestelijke gezondheid is 
hij aangewezen op positieve aandacht, zorg, 
vriendschap en liefde van de anderen.
Zei Aristoteles niet: “Zaken doen kan je geld op-
brengen maar vriendschap brengt dit zelden.”
Dit behelst zelfs meer dan vrienden en fami-
lie: deze nieuwe mens houdt ook rekening met 
mensen die veraf wonen, volgende generaties 
en de niet-menselijke natuur. Hij zal, in verbon-
denheid met de natuur, ook trager en minder 
gejaagd leven en meer de nadruk leggen op 

intensiteit en levenskwaliteit in plaats van op 
kwantiteit. Dit zal zeker wat ‘sufficiëntiegrenzen’ 
vragen (ça suffit: dit is genoeg met grenzen van 
overdaad en overconsumptie).
Zowel de mensheid, het individu als de hele Aar-
de zullen er gelukkiger en wel bij varen.
Mens of milieu: kiezen of delen? Er op zijn minst 
eens over nadenken is al een eerste keuze.

Filotoontje

Reacties:  
toon.hermans@outlook.com

Op vrijdag 27 mei 2022 in zaal Heiwind,  

Kiewit-Heide, om 20.00 uur:

Toon Hermans geeft een ontspannende 

wetenschaps-filosofische conférence 

over ‘Ouder worden voor beginnelin-

gen’. 
(opbrengst: Kiewitfonds)

Muzikale omlijsting: Jan en Ludo Cox.

Allen hartelijk welkom!




