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Beste Kiewitenaar,

Terwijl ik hier zit te schrijven is het nog volop aan het zomeren. Dertig graden 
is geen uitzondering meer. We zullen hier ook mee moeten leren leven, net als 
de energieprijzen die maar blijven stijgen en het leven dat in het algemeen veel 
duurder wordt.

Pukkelpop 2022 zit er weer op. Kiewit was voor vier dagen het middelpunt van 
België leek het wel. Duizenden jongeren genoten van een fijne sfeer op een fan-
tastisch muziekfestival. Dankzij de inzet van honderden vrijwilligers, waaron-
der ook vele Kiewitenaren, is het festival quasi vlekkeloos verlopen. Een dank-
jewel aan al deze vrijwilligers is hier wel op zijn plaats en een dikke pluim voor 
de VZW die de coördinatie in handen heeft voor de verenigingen van Kiewit.

Maar terug naar nu. Kriskras Kiewit nr. 92 ligt klaar voor jullie. En er staat 
weer heel wat informatie in met leuke foto’s, verhalen, aankondigingen en te-
rugblikken op wat er de laatste weken in Kiewit is gebeurd. En er is veel gefeest 
in Kiewit. Buurtfeesten, de Heifeesten, schoolfeesten en we kunnen nog even 
doorgaan. In deze editie lees je het allemaal. Ook een terugblik op de filocafee
tjes in de Binder. Deze waren een succes en krijgen uiteraard een vervolg. Verder 
een kennismaking met de atletiekvereniging AVT in Kiewit waar zeer bekende 
sporters ooit begonnen zijn en waar de jeugd een prima opleiding krijgt. 

Louis Eerdekens, een van de eerste verdelers van ons boekje stopt ermee. Gezien 
zijn gezegende leeftijd hebben we hier alle begrip voor en vanuit de hele redac-
tie willen we Louis van harte danken voor zijn jarenlange inzet.

Hades BBC basket vierde onlangs hun vijftig jarig jubileum, een kleine terug-
blik in dit boekje en natuurlijk weer wijze woorden van filotoontje waar we 
weer eens even bij stil kunnen staan om over de dingen des leven na te denken. 

‘Herfst’.

Geniet nog van het mooie weer, wees lief voor elkaar en als jullie een verhaal 
hebben of jullie vereniging in de kijker willen zetten mag je ons altijd een be-
richtje sturen.

Tot de volgende keer.

Philip Scheepers
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Na een onderbreking door 2 coronajaren 
organiseerde het Kiewitfonds op zondag 
22 mei een tweede ‘Wereldontbijt’. Toch 
kon het in extremis bijna niet doorgaan. 
De dag voordien was er immers een klein 
brandje aan de keuken. Dankzij de aler-
theid van zaalmeester Guy Bijnens werd 
het snel geblust en alles werd piekfijn op-
gekuist. 

De inschrijvingen voor het Wereldontbijt 
kwamen traag op gang maar konden toch 
afgeklopt worden op 125 inschrijvingen. 
Daar waren ze heel blij mee. De Binder 
was goed gevuld. Het was geen rush te-
gen de tijd, de aanwezigen konden lekker 
lang blijven tafelen, een echte brunch. In 
een gezellige en ongedwongen sfeer werd 

genoten van een uitgebreid, gezond en 
met lokale producten samengesteld ont-
bijtbuffet met een Zuid-Afrikaans tintje. 
De zelfgemaakte pampoenkoekies, ba-
nanenbrood en melktert werden gretig 
geproefd en vielen bij velen in de smaak. 
“Het is eens iets anders,” hoorden we 
vaak zeggen. 

Op de achtergrond speelde zich een foto-
collage af. De aanwezigen kregen er een 
zicht op de projecten die het Kiewitfonds 
gedurende de voorbije corona-jaren rea-
liseerde. Uiteraard werd ook het Qui Vi-
VIT-bier en -kaas gepromoot en verkocht. 

Dat het goed was, willen ze natuurlijk niet 
van zichzelf zeggen, maar aan de hand 

Wereldontbijt: 
“Het is eens iets anders”
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van enkele getuigenissen mochten ze 
toch van een geslaagd evenement spre-
ken.
- “Waarom organiseren jullie dat niet 
elke maand?” 
- “Volgend jaar maken we er een familie-
feestje van, we brengen dan kinderen en 
kleinkinderen mee.”
- “Het is eens iets anders, je leert er 
nieuwe gerechten (en mensen) kennen.”
-  “De sfeer is rustig en ontspannen en 
je kan er over vanalles en nog wat keu-
velen.”
- “Als het eten in Zuid-Afrika zo lekker is, 
wil ik volgende keer wel eens meegaan.”

Deze fijne getuigenissen hebben hen 
overtuigd om ook volgend jaar terug een 
‘Wereldontbijt’ te organiseren. Ze hou-
den jullie zonder fout op de hoogte wan-
neer dat zal zijn.

Indien iemand interesse heeft in de re-
cepten van de ‘specialekes’? Stuur dan 
gewoon een mailtje naar kiewitfonds@
vzwkiewit.be.

Het Kiewitfonds
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PUKKELPOP 2022   
NA 3 JAAR, 4 DAGEN KNALDRANG

Dankzij de geslaagde editie van Hear 
Hear was Pukkelpop al een beetje op-
gewarmd om de Kiewitse bodem te be-
sprenkelen met de mooiste muziek van 
het moment. Door de hitte deed men 
zich, naast de zonnecrème-dispensers, 
op de weide tegoed aan waternevelaars. 
Het publiek kon er dus volle bak uit de 
bol gaan. En geloof mij, dat deden ze.

Al op dag 1 mocht onze eigenste trots, 
DJ Gijs, openen in de boiler en er knal-
len. Vele Limburgse en Belgische Dj’s en 
bands tekenden present. Hieronder Ta-
mino, The haunted youth, Belgisch Voet-
volk, The Sore Losers, High Hi, Sylvie 
Kreusch, Oscar And The Wolf, Ibe, Stake, 
Niels Orens, Coely, Selah Sue, Charlot-
te Adégery en Boris Popul,  Meskerem 
Mees en nog vele anderen. Zij moesten 
zeker niet onderdoen voor het buiten-
lands geweld en zeker niet Heisa in de 
lift, de opener op zondag. Pukkelpop 
kleurde trouwens ook behoorlijk oranje 
met De Staat, Meau, Goldband, Merol als 
absolute uitschieters. De buitenlandse 
bands waren goed vertegenwoordigd. 

Wanneer je je goed voorbereidde mocht 
je Pukkelpop 2022 gerust een topeditie 
noemen. 

See you in 2023!!

Roland Maes
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Op de laatste redactievergadering vertelt 
onze hoofdredacteur Johan dat Louis Eer-
dekens stopt als bedeler van ons boekje. 
Opzoekwerk wijst uit dat Louis een van de 
eerste én een van de oudste is.
Ik contacteer Chris Goyens die vanaf dag 
1 bij de redactie is. Zij vertelt mij het ver-
haal van dat eerste jaar, december 1999 

– december 2000. De eerste 4 boekjes 
worden door leden van de toenmalige vzw 
verdeeld. Uit welingelichte bron weten we 
nu dat minstens één boekje zelfs volledig 
alleen door Chris is bedeeld.
Ik contacteer Louis. Wij bellen, lock-
down-stijl. Ik vraag hoe hij verdeler is ge-
worden. 

Via de Engelse les aan huis. Wies en Will 
vragen of hij een paar straten wil doen. 
En zo begint het: boekje nummer 5 heeft 
vanaf dan een uitgebreide bedelersploeg 
(colofon van de Kriskras Kiewit december 
2000, aflevering 5).
Louis is bij toeval in Kiewit komen wonen 
omdat werknemers van de Provinciale 
Electriciteitsmaatschappij (later Intere-
lectra, daarna Infrax, nu Fluvius) binnen 
drie maanden in de gemeente moeten 
wonen. Bij Infrax is hij op pensioen ge-
gaan.

Waarom hij nu op pensioen gaat als ver-
deler? 

86 is hij nu, tijd voor de jongeren. Hij heeft 
het altijd graag gedaan, veel aangename 
ontmoetingen, mensen zagen hem graag 
komen met het boekje, in weer en wind, 
viermaal per jaar het boekske van de Kie-
wit, 22 jaar, tel maar uit hoeveel.
Louis wenst Kriskras Kiewit nog een goe-
de toekomst. En als er nog hulp nodig is, 
kunnen we zeker op hem rekenen. Bij de 
volgende medewerkersbijeenkomst zul-
len we hem zeker vieren.

En zo, lezers, hebben jullie ook een inkijk 
bij het reilen en zeilen van jullie boek-
je. Het zijn dus geen kabouters die jullie 

brievenbus vullen.

Hendrik Geurts

Bij het eerste pensioen van een bedeler 
van Kriskras Kiewit

Louis en echtgenote Clemence op het feest van  
20 jaar Kriskras Kiewit 
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Bij het eerste pensioen van een bedeler 
van Kriskras Kiewit

Traditioneel wordt op onze wijkafdeling 
De Beverzak het schoolfeest gevierd op 
vaderdag.

Dat viel dit jaar op zondag 12 juni. Het 
decor bracht ons dicht bij de natuur. Het 
Beverzakbos wordt daar beheerd door 
boswachter Wilfried. Hij is erg ongelukkig 
en vraagt bij zichzelf af hoe hij dit kan ver-
anderen. 
Tijdens de dag ontmoet hij verschillende 
vogels, geluksvogels. Zij brengen hem 
elke dag een stapje dichterbij het geluk. 
Met hun gouden raad en wijze woorden 
komt de boswachter stilaan te weten dat 
geluk te vinden is in kleine dingen zoals 
gewoon blij en tevreden zijn met vrienden 
en mensen om je heen. Blijf af en toe eens 
stil staan en kijk eens verwonderd rond.

Wees een stukje nieuwsgierig naar nieu-
we dingen. Deel met elkaar en zorg goed 
voor je eigen gezondheid. De boswachter 
voelde zich herleven, dankzij de inbreng 
van de geluksvogels.
Dit verhaal werd ingekleed met verschil-
lende muzikale acts waarin kleuters het 
beste van zichzelf gaven. Met de chic-
ken-song kwamen ze op en gingen ze 
weer af. Het bleef in de oren van het pu-

bliek plakken. Op 
het einde werd er 
vlot meegedaan. 
Je waande je alvast 
in een kippenhok. 
Met “Laat de zon 
in je hart” werd 
duidelijk dat het 
leven heel mooi kan zijn en dat je hiervan 
moet genieten. 
Uiteindelijk werden de vaders in de bloe-
metjes gezet. Dat kaderde ook in het the-
ma. Ze ontvingen van hun kleuter een 
zelfgemaakte verrekijker omkaderd met 
een prachtig gedichtje. Wat een geluksvo-
gels met zo’n papa.

Geen schoolfeest zonder tombola; geen 
schoolfeest zonder het vis- en bibberspel 
en nog andere mogelijkheden tot spelen. 
Met uiteraard het speelgoedkraampje 
waarmee kinderhartjes weer blij gemaakt 
werden. En grote mensen mochten dan 
hun lotje verder gaan inruilen in de hoop 
een prachtige prijs in de wacht te slepen. 
Om de dag nog af te sluiten kon je je te 
goed doen aan ons meest traditionele 
Belgische gerecht: frieten. 
 
Wilfried op ‘t Roodt

OKIDO – de wijze raad van  
onze geluksvogels 
Schoolfeest wijkafdeling De Beverzak  
12.06.2022 
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Ons schoolfeest stond volledig in de 
spotlights met als thema ‘Reis rond 
de wereld”. 
Er waren drie vluchten voorzien 
naar verschillende landen. Wij zijn in 
Schotland vertrokken om via Honga-
rije tenslotte te landen in Mexico. We 
troffen het echt wel met het weer. 

Amai… de plaatselijke bevolking 
heeft ons telkens verrast met een 
optreden van jewelste getooid in 
de traditionele klederkracht… alles 
erop en eraan. We kregen een show 
die ons niet onberoerd liet. Wat een 
inspanningen, zowel door kinderen 
als door leerkrachten, werden daar 
geleverd. De toeristen waren tal-
rijk aanwezig in elk land. Meer dan 
1500 mensen kwamen genieten van 
dit spektakel. Bij het einde van elke 
vlucht, riepen de lagere schoolkin-
deren met het nummer ‘Soldiers of 
love’ ons op tot vrede in Oekraïne en 
de hele wereld. 
Na de landing kon iedereen nog 
smullen van de frietjes met curry-
worst van onze goede schooltraiteur 
Hoeve Gervan. Ook de gekende ‘Miet 
Tet’ (marktkraamster van de militai-
ren uit Leopoldsburg) was aanwezig 
met haar lekkere broodjes (braad-)
worst. 
Op de luchthaven zelf konden de kin-
deren nog hun hartje ophalen met 
hun adventure-pas. Die gaf toegang 
tot verschillende leuke spelen uit al-
lerlei landen. Tussendoor en/of als 
afsluiter kon je zeker een glaasje 
drinken in de bar van Airspace De 
Kievit.
Het was een zeer boeiende en leuke 
reis met alleen maar mooie en war-
me herinneringen.  

Wilfried op ’t Roodt, directeur

Reis rond de wereld  
Schoolfeest De Kievit  zaterdag 14 mei 2022
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VRIJE BASISSCHOOL  
DE KIEVIT ZOEKT 
TOEZICHTHOUDEND 
PERSONEEL
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
om toezicht te houden tijdens onze mid-
dagpauze.

Wanneer? Weekdagen vanaf 12u05 – 
13u30
Waar?
Op de speelplaats van de lagere school  
In de eetzaal van de lagere school

- Begeleid jij graag kinderen?
- Kom je graag terecht in een fijn team?
- Kan je dit engagement voor een jaar 
aan?
Dan ben jij misschien de persoon die we 
zoeken! Je ontvangt hiervoor een vrijwilli-
gersvergoeding.

Bij interesse, 
stuur een mailtje naar 
joke.vanderhoydonk@sgm-zevensprong.be 
OF directie.dekievit@sgm-zevensprong.
be OF neem telefonisch contact op het 
nummer 011/21 23 24
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Fleur - Nyo - Neal - Marie-Elena - Yenz - Liam - Louie - Enora - Rosabelle - 
Hannah - Auke - Georges. We wensen hen veel succes in het 1ste leerjaar.

Juf Elke en juf Sarah

Afgestudeerde kleuters 2022 
Kleuterschool De Beverzak:

KiewitFun heet iedereen welkom
De zomervakantie zit erop. Eindelijk kan kiewitFun alle activiteiten weer opstarten. Op 
donderdagen is er voor de sportievelingen Zumba. Om de 14 dagen openen we natuurlijk 
het café, de Binder. Regelmatig komt er dan een groepje optreden. Zo kan je op 30 sep-
tember broer en zus Keunen van de groep Intklad?! komen beluisteren, nummers van de 
jaren 70 tot nu en een dansje placeren. Toon Hermans filosofeert graag tijdens Filocafé’s, 
ook deze datums vind je terug in de kalender. 14 Oktober is er karaoke met Dimitri. Hoe 
leuk is dat geweest afgelopen juni. In deze Kriskras kan je een invulstrook vinden om dit 
jaar spetterend te eindigen op onze Sylvester avond. Noteer ook alvast 23 april 2023 in je 
agenda voor een 2de editie fuif Déja-bu. 
Heb je zelf een leuk idee of zin in een feestje, sluit je dan aan bij ons KiewitFun actieteam.

Wij allemaal van KiewitFun
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AVT Hasselt Atletiek 

Recreatie of topsport  
in je achtertuin
Kiewit is een begrip in Hasselt en ver 
daarbuiten door Pukkelpop, maar 
Kiewit biedt nog zoveel meer. Zo is 
er het sport- en recreatiepark aan 
de Tulpinstraat en de thuisbasis van 
AVT Atletiek. AVT Hasselt is één van 
de acht kernen binnen AVT en één van 
de grootste met zijn 180 leden tussen 
de 6 en 80 jaar. 
De voorzitter Guy Tillieux, tevens ook 
een van de jeugdtrainers, leidt samen 
met zijn trainers de kern in goede ba-
nen.

De jeugd kan bij ons terecht op 
woensdag en vrijdag van 17.45 uur tot 
19.00 uur en dit vanaf de leeftijd van 
6 jaar. Onze jongste atleten kunnen 
op een speelse manier kennis ma-
ken met atletiek. Het nieuwe concept 
werd sinds 2021 door de Vlaamse At-
letiekliga ingevoerd. Aan de kinderen 
werd de gelegenheid geboden zich 
met elkaar te meten in de kids en Co 
wedstrijdjes, wat uiteraard een goe-
de voorbereiding is op de latere wed-
strijden en trainingen. Onze pupillen 
en miniemen krijgen in hun eigen 
leeftijdsgroep en naar hun eigen kun-
nen training en dit binnen alles disci-
plines. We hebben dan ook een ruime 
trainersgroep waar we wekelijks op 
kunnen terugvallen. 

Jongeren vanaf de leeftijd van 13 jaar 
kunnen terecht op woensdag vanaf 
18.30 uur tot 20.00 uur. Ook op deze 
twee trainingsdagen zijn er verschil-
lende trainers uit de verschillende 
disciplines aanwezig. Maar ook op 
andere dagen zoals dinsdag, donder-
dag en zondagvoormiddag kunnen ze 
training volgen met specialisatietrai-
ners zoals werpen, spurt, horden, af-
stand of springen.
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Recreatie of topsport, het kan
Onze kern telt ook een aantal topspor-
ters. Eén daarvan is Rani Rosius die vice 
Europees kampioen is bij de junioren en 
onlangs ook deelnam aan het Europees 
kampioenschap in München op de 100m 
en de aflossingsploeg. Bij het laatste on-
derdeel liepen de dames zelfs de finale 
en werden ze knap zesde. 
Maar ook bij onze jongeren hebben we 
elk jaar wel atleten die terug te vinden 
zijn op Vlaamse en Belgische kampioen-
schappen. Voor onze jongsten (pup en 
min) is er elk jaar de finale van de Beker 
van Vlaanderen, een groot atletiekfeest 
waar elke atleet kan aan deelnemen . 
Onze jeugddag en de twee oefenmeet-
ings zijn ook een vaste waarde waar de 
kinderen echt naar uit kijken. 
Ons atletiekkamp is sinds een paar jaar 
een jaarlijks terugkerend clubgebeuren. 
Onze jeugd kan er dan een week lang 
proeven van alle onderdelen van de at-
letiek. Maar er is ook ruimte voor andere 
activiteiten zoals het actionpark. 

Atletiek is zeker geen dure sport. Het 
lidgeld bedraagt 125 euro. Qua uitrusting 
heb je enkel een paar goede loopschoe-
nen nodig. Spikes mag, maar moet niet. 
Het materiaal dat nodig is voor een trai-
ning wordt door de club ter beschikking 
gesteld. Wil je toch investeren in goede 
spikes of werpmateriaal, dan kan je te-
recht bij de trainers die je verder helpen 
om de juiste aankopen te doen.
 
Elk jaar in september stellen we alle kin-
deren die eens willen proeven van de at-
letiek in de mogelijkheid om een maand 
lang mee te komen trainen. Daarna kun-
nen ze zich aansluiten want het atletiek-
seizoen begint op 1 november.

Wil je nog meer info dan kan je die te-
rugvinden op onze website AVT Hasselt, 
onze FB pagina AVT Hasselt of bij de 
sportdienst.

Hilde Muls
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Op 21 mei vierde onze club 50 jaar basket 
in Kiewit, met een familiedag in en rond de 
sporthal. Met de Hades cup voor de kids (4-
15j), een Hades Legends tornooi voor oude-
ren (16-99j), een tentoonstelling over de clubgeschiede-
nis, een receptie met toespraken van de voorzitter, de 
Hasseltse burgemeester en zijn schepen van sport, een 
barbecue en een dj-set, was het een volle en geslaagde 
dag. Veel dank aan de organisatoren en aan de vele vrij-
willigers bij de ouders! Hades Kiewit BBC kijkt vooruit en 
is klaar voor de volgende 50 jaar. En omdat beelden meer 
zeggen dan duizend woorden...



17

Meer info op www.hadesbbc.be. Alle vragen en suggesties zijn welkom op info@hadesbbc.be !
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Een gift storten kan op het rekeningnummer van Kom 
op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met vermelding 
van “GIFT” en het negencijferige actienummer van ons 
team: 340037786
Vanaf 40 euro per jaar is zo’n gift fiscaal aftrekbaar.
Bedankt om ons te steunen!

Onze deelnemers van Run for Mum: Annelies Dillen 
(Zonhovenstraat), Bert De Smedt, Bruno Vandendries-
sche, Dimitri Holsteens (Zavelvennestraat), Griet Kna-
pen (Walenstraat), Hannes Vandebroek (Walenstraat), 
Jeroen Lehaen, Michaël Mariën (Paalsteenstraat).

Annelies Dillen

Run for Mum 
kijkt uit naar hun 
4de deelname

Met 3 superleuke succesvol-
le deelnames in de benen, 
kijken we al uit naar onze 
4de 100km-run. We gaan dit 
jaar zelfs de uitdaging aan 
om nóg meer geld in te za-
melen, en met 2 teams aan 
de start (en liefst ook aan de 
finish) te verschijnen.
Wij doen mee ...

--> omdat alle kanker-
patiënten moeten kunnen 
genezen en we ons steentje 
willen bijdragen om ver-
der onderzoek mogelijk te 
maken.
--> omdat de 100km-run 
een megagoed georgani-
seerd evenement is.
--> omdat de solidariteit in 
ons topteam (en bij uitbrei-
ding tijdens het hele evene-
ment) zo leuk is.
--> omdat we gewoon 
graag lopen.

Mum heeft de strijd tegen 
kanker helaas verloren, 
maar wij van Run for Mum 
blijven onze beste beentjes 
voor zetten voor alle andere 
kankerpatiënten!
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DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 
AANVANG”

“UUR 
EINDE” INFO TEL.NR./EMAIL

 

KALENDER

WO 07-09 Moestuinieren met je (klein)kinderen Domein Kiewit Ambertuin Domein Kiewit 14.00 uur 16.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98

VR 09-09 Najaarsteelten in je moestuin en zelf zaad oogsten Domein Kiewit Domein Kiewit 18.00 uur 20.30 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
ZO 11-09 Viering 60j priesterschap Theo Mathijs Pastoraal Team Kapel Kiewit Heide Kapel en zaal Heiwind 10.00 uur Agnes Delsaer 011 82 16 37
WO 14-09 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 16-09 Huelgas Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel CCHA Kerk St.Lambertus Kiewit 20.30 uur CCHA 011 22 99 33
VR 16-09 Café KiewitFun Guy&Ann KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 17-09 Bezoek vliegveld Kiewit Kwb Kiewit Vliegveld Kiewit 14.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
ZO 18-09 AMUSE: steun de wereld hap voor hap Stad Hasselt - Domein Kiewit & 

Dienst Gelijke Kansen
Domein Kiewit 12.00 uur 18.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98

MA 19-09 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 22-09 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54
DO 22-09 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
ZO 25-09 Dag van de Wijers: beleef een dag vol avontuur op Kiewit Domein Kiewit ism VLM en ANB Domein Kiewit 13.00 uur 17.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
ZO 25-09 Opening van de vernieuwde bijenhal Imkersbond Hasselt & Omstreken Domein Kiewit 14.00 uur 16.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
DI 27-09 Kaarten en Rummikub Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur eorges Bas 011 72 06 91
WO 28-09 Daguitstap naar Utrecht Femma Vertrek parking tgo Kiewit kerk 07.15 uur 21.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 29-09 Filo café KiewitFun De Binder 19.00 uur 21.30 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
DO 29-09 Upcycling: maak je eigen wormenhotel waarin je je gft-afval 

omzet in compost
Avansa Limburg ism domein Kiewit Domein Kiewit 19.30 uur 21.30 uur Kathleen Haesen 011 56 01 00

DI 30-09 Café Annick&Hans met optreden Intklad?! KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 03-10 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 06-10 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZO 09-10 Dag van de chronische zieken Samana Kiewit De Binder 12.00 uur 17.00 uur Alice Paulussen
DI 11-10 Herfstfeest Femma De Binder 19.00 uur 23.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
VR 14-10 Karaoké KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 14-10 Eetavonden (inschrijven verplicht via uitbating@tenkie.be) _  

Spare Ribs avond
Tenkie Park Tenkie Park 18.30 uur Xavier Velghe 011 21 07 31

ZA 15-10 Bezoek De Echte Marollen Kwb Kiewit Brussel 14.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
MA 17-10 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 20-10 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54
DO 20-10 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
ZO 23-10 Hobbybeurs/-tentoonstelling vzw Heiwind Zaal Heiwind 14.00 uur 18.00 uur Lut Knaepen 0496 83 65 16
DI 25-10 Kaarten en Rummikub Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
WO 26-10 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 28-10 After Work met Juul&Marc KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 31-10 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DI 01-11 Reveil Eigen initiatief Kerkhof Kiewit 17.00 uur 19.00 uur Wilfried op ‘t Roodt 0479 89 54 63 
DO 03-11 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZA 05-11 Startdag; Spagdag Chiromeisjes Kiewit Vijversstraat 8; De Binder 17.00 uur 19:30 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96
DI 08-11 Herfstfeest: ontmoeting Samana-leden Samana Kiewit De Binder 14.00 uur 17.00 uur Alice Paulussen
ZA 12-11 Maak je moestuin winterklaar Domein Kiewit Ambertuin Domein Kiewit 09.30 uur 12.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
WO 16-11 Bezoek Corda Campus Kwb Kiewit Corda Campus 14.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
DO 24-11 Filo café KiewitFun De Binder 19.00 uur 21.30 uur Toon Hermans 0496 58 74 43

WEKELIJKS Fietsen op maandag tot en met 3-10 Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur 17.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Wandelen op maandag vanaf 10-10 Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Yoga op maandag Femma De Binder 18.30 uur 19.30 uur Colette Libens 0496 53 54 46
Zwemmen op woensdag Femma Molenheide 10.00 uur 12.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
Zumba op donderdag (behalve schoolvakanties en feestd-
agen)

KiewitFun De Binder 19.15 uur 20.15 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
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DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 
AANVANG”

“UUR 
EINDE” INFO TEL.NR./EMAIL

 

KALENDER

WO 07-09 Moestuinieren met je (klein)kinderen Domein Kiewit Ambertuin Domein Kiewit 14.00 uur 16.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98

VR 09-09 Najaarsteelten in je moestuin en zelf zaad oogsten Domein Kiewit Domein Kiewit 18.00 uur 20.30 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
ZO 11-09 Viering 60j priesterschap Theo Mathijs Pastoraal Team Kapel Kiewit Heide Kapel en zaal Heiwind 10.00 uur Agnes Delsaer 011 82 16 37
WO 14-09 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 16-09 Huelgas Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel CCHA Kerk St.Lambertus Kiewit 20.30 uur CCHA 011 22 99 33
VR 16-09 Café KiewitFun Guy&Ann KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 17-09 Bezoek vliegveld Kiewit Kwb Kiewit Vliegveld Kiewit 14.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
ZO 18-09 AMUSE: steun de wereld hap voor hap Stad Hasselt - Domein Kiewit & 

Dienst Gelijke Kansen
Domein Kiewit 12.00 uur 18.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98

MA 19-09 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 22-09 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54
DO 22-09 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
ZO 25-09 Dag van de Wijers: beleef een dag vol avontuur op Kiewit Domein Kiewit ism VLM en ANB Domein Kiewit 13.00 uur 17.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
ZO 25-09 Opening van de vernieuwde bijenhal Imkersbond Hasselt & Omstreken Domein Kiewit 14.00 uur 16.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
DI 27-09 Kaarten en Rummikub Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur eorges Bas 011 72 06 91
WO 28-09 Daguitstap naar Utrecht Femma Vertrek parking tgo Kiewit kerk 07.15 uur 21.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 29-09 Filo café KiewitFun De Binder 19.00 uur 21.30 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
DO 29-09 Upcycling: maak je eigen wormenhotel waarin je je gft-afval 

omzet in compost
Avansa Limburg ism domein Kiewit Domein Kiewit 19.30 uur 21.30 uur Kathleen Haesen 011 56 01 00

DI 30-09 Café Annick&Hans met optreden Intklad?! KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 03-10 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 06-10 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZO 09-10 Dag van de chronische zieken Samana Kiewit De Binder 12.00 uur 17.00 uur Alice Paulussen
DI 11-10 Herfstfeest Femma De Binder 19.00 uur 23.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
VR 14-10 Karaoké KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 14-10 Eetavonden (inschrijven verplicht via uitbating@tenkie.be) _  

Spare Ribs avond
Tenkie Park Tenkie Park 18.30 uur Xavier Velghe 011 21 07 31

ZA 15-10 Bezoek De Echte Marollen Kwb Kiewit Brussel 14.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
MA 17-10 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 20-10 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54
DO 20-10 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
ZO 23-10 Hobbybeurs/-tentoonstelling vzw Heiwind Zaal Heiwind 14.00 uur 18.00 uur Lut Knaepen 0496 83 65 16
DI 25-10 Kaarten en Rummikub Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
WO 26-10 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 28-10 After Work met Juul&Marc KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 31-10 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DI 01-11 Reveil Eigen initiatief Kerkhof Kiewit 17.00 uur 19.00 uur Wilfried op ‘t Roodt 0479 89 54 63 
DO 03-11 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZA 05-11 Startdag; Spagdag Chiromeisjes Kiewit Vijversstraat 8; De Binder 17.00 uur 19:30 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96
DI 08-11 Herfstfeest: ontmoeting Samana-leden Samana Kiewit De Binder 14.00 uur 17.00 uur Alice Paulussen
ZA 12-11 Maak je moestuin winterklaar Domein Kiewit Ambertuin Domein Kiewit 09.30 uur 12.00 uur Domein Kiewit 011 23 98 98
WO 16-11 Bezoek Corda Campus Kwb Kiewit Corda Campus 14.00 uur Georges Bas 011 72 06 91
DO 24-11 Filo café KiewitFun De Binder 19.00 uur 21.30 uur Toon Hermans 0496 58 74 43

WEKELIJKS Fietsen op maandag tot en met 3-10 Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur 17.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Wandelen op maandag vanaf 10-10 Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Yoga op maandag Femma De Binder 18.30 uur 19.30 uur Colette Libens 0496 53 54 46
Zwemmen op woensdag Femma Molenheide 10.00 uur 12.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
Zumba op donderdag (behalve schoolvakanties en feestd-
agen)

KiewitFun De Binder 19.15 uur 20.15 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
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Heksenbergcup KHO Heide
Op maandag 15 augustus organiseerde voet-
balclub KHO Heide Hasselt haar eerste, uit-
gestelde, Heksenbergcup op complex Hek-
senberg.
Na enkele bloedhete dagen beloofde het 
tornooi te kunnen plaatsvinden onder een 
wat minder stralende zon en voorspelde on-
weersbuien.
‘De Hei’ ontving de hele dag alleen maar la-
chende gezichten, blije voetbalbenen, gezel-
lige ouders en frisse vrijwilligers.
Voetballende kinderen van 5 tot en met 8 jaar 
konden de hele dag strijden om de felbegeer-
de medailles of zelfs een beker.
Kortom een meer dan geslaagde eerste edi-
tie die zeker naar meer smaakt. 

Wil je graag ook eens kennismaken met deze 
leuke, gezellige, familiale voetbalclub?
Dat kan gratis in de hele maand september. 
Neem contact op via www.khoheide.be

Kris Vrancken



Voetbalclub RC HADES kijkt vooruit 
www.rchades.be

De festivals Hear Hear en PKP zijn voor de club en vele andere 
verenigingen  een belangrijke bron van inkomsten. Sinds 1991 
zijn RC HADES en PKP verbonden. De club is samen met het fes-
tival gegroeid van 4de provinciale naar de 2de amateur afdeling. 
Gestart in 1960 uit jeugdclub Den Uil speelt RC HADES sinds 
1970 competitievoetbal en vanaf 1980 treedt RC HADES aan in de 
KBVB. In 2025 bestaat de vzw RC HADES 50 jaar. Tot heden met 
een onafgebroken traditie waarin kwalitatief jeugdvoetbal en de 
ontwikkeling van jong volwassenen voorop staan.

De kers op de taart kwam er op 31 maart 22. RC HADES kreeg 
het heuglijke nieuws van Voetbal Vlaanderen dat het interpro-
vinciaal 4-sterrenlabel een feit is. Dit is de derde maal op rij dat 
RC HADES het hoogste IP jeugdlabel ontvangt. In het seizoen 
21-22 in de 2de amateurafdeling kon RC HADES meer dan 40% 
speelminuten noteren voor spelers van eigen kweek. 

RC HADES blijft op zijn elan verder gaan. In het seizoen 22-23 
staan een aantal kleine investeringen op het programma. De 
werken aan de fitnessruimte in de voormalige kleine kanti-
ne zijn intussen afgerond. Onze sportmedische staf kan onze 
geblesseerde spelers nog beter en sneller op het veld sturen. 
Naast de fitnessruimte worden kleine verbeteringswerken in de 
kantine en een kunstgrasveld tussen het A en B-plein gepland.

Wil je zelf de eigen kweek van RC HADES aan het werk zien dan 
nodigen we u vriendelijk uit op één van volgende matchen 
1. Eerste thuismatch op zaterdag  10 september 2022 om 

18.30 uur - derby tegen Bilzen (coach Luc Nilis), RC HADES – 
BELISIA SV  

2. Ploegenvoorstelling op zaterdag 8 oktober 2022 om 
18.00 uur - wedstrijd RC HADES – DIEGEM SPORT

3. Stadsderby op zaterdag 22 oktober 2022 om 18.00 uur – 
wedstrijd RC HADES – SPORTING HASSELT

Gelieve onderstaande gratis bon aan de ingang te tonen (waarde 
van 10 euro per toegang)
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WAARDEBON
voor gratis toegangstickets 

RC HADES - Seizoen 22-23: 

Zaterdag 10/9 om 18.30 uur (derby Bilzen)

Zaterdag 8/10 om 18.00 uur (ploegenvoorstelling)

Zaterdag 22/10 om 18.30 uur (stadsderby)



24

Reeds jaren zijn de Heifeesten, gegroeid 
uit de vroegere Heikermis, een traditio-
neel gebeuren aan de Heiwind. Na twee 
jaren wachten is deze succesformule 
weer een garantie geworden voor ge-
zelligheid en lekker eten. De tent op het 
Schutterspleintje werd vrijdagavond al 
opgetrokken, klaar voor de tweedaagse 
happening.

De countryband De Dusty Boys zorgde 
zaterdagavond al ervoor dat de aanwe-
zigen zich konden uitleven in muziek en 
dans. De nodige drank compenseerde de 
warme zomerse temperatuur. M.a.w.: de 
avond was geslaagd, plezant en de klok 
tikte middernacht voorbij.

De hoogdag, zondag, begon om 10.00 uur 
met een Eucharistie voor de overledenen 

van het zondagsgebed, mooi opgeluisterd 
door het St.-Lambertuskoor van Kiewit 
o.l.v. Nora Saels en organist Marcel Luts 
aan de elektronische piano. De kapel was 
goed gevuld en de gelovigen genoten van 
de verzorgde gezangen. Alle liederen 
meerstemmig gezongen, prachtig en pro-
fessioneel! Getuige daarvan: het daverend 
applaus.

In de namiddag deden het feest comité en 
de vele vrijwilligers vanaf 15.00 uur aar-
dig hun best om het iedereen naar zijn zin 
te maken. Het weer was opnieuw heerlijk 
zonnig. Enkelen hadden zelfs hun stro-
hoed uit de kast gehaald. En een zonne-
bril was geen overbodige luxe. Een mens 
kon zich vermaken met het aanschouwen 
van de verscheidenheid aan modellen 
(het zijn ervan denken) en wegdromen. De 

Geslaagde Heifeesten
Zaterdag 2 en zondag 3 juli 2022
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kinderen - en ze waren met zeer velen - 
hadden veel plezier: ze genoten van een 
tochtje in de buurt op de paardenkoetsen 
van de Vennemenners, vermaakten zich 
op het springkasteel of leefden zich uit 
in de speeltuin van het Schutterspleintje. 
Stoeien en ravotten in het zand, schom-
melen en wippen: het kon niet op! Leer-
lingen van SJB (Zonhoven) knutselden en 
tekenden met hen of schminkten hun ge-
zichtjes tot tijgertjes, poesjes, hondjes,... 
En hun jonge ouders konden ondertussen 
gezellig een fris pintje of een speciaal 
biertje drinken of nippen aan een glaasje 
cava of wijntje en het laatste nieuws over 
hun dreumesjes uitwisselen. 

Vanaf 17.00 uur schoven buurtbewoners 
en sympathisanten aan voor een lekkere 
barbecue. Voor de feeststemming was er 

van 18.00 uur tot 22.00 uur life muziek op 
het podium. De danspasjes bleven dit jaar 
uit.  Klokslag 22.30 uur floot de barman 
het buurtfeest af. 

De organisatie kan terecht terugblikken 
op gezellige en geslaagde Heifeesten. 
Met dank aan de vele harde werkers o.l.v. 
Robbie en Mia Jeuris-Mertens en met de 
vraag aan O.L. Heer voor volgend jaar op-
nieuw stralend terrasjesweer. 

Met dank aan Agnes Delsaer voor de tekst 
en Mia Mertens en Els Hartl voor de foto’s.

Johan Keunen



Chirojongens Kiewit 65 jaar!
Op 13 januari 1957 zag Chirojongens Sint-Lambertus 
Kiewit het levenslicht. Sindsdien hebben honderden 
Chirojongens onvergetelijke avonturen beleefd en 
werden ze rasechte Chiromannen! 

Onze 65ste verjaardag moet uiteraard gevierd worden. 
Nadat we in 2016 al eens een eerste bijeenkomst voor 
onze oud-leiders organiseerden, waarbij alle genera-
ties oud-leiding op de Chiro samenkwamen voor een 
onvergetelijke dag Chiro-plezier, zal dit jaar een heus 
oud-leidingweekend worden georganiseerd van 16 tot 18 september.

Ook op de gezegende leeftijd van 65 jaar is Chirojongens Kiewit nog steeds springle-
vend. Iedere zondag staat een enthousiaste leidingploeg paraat om onze tientallen 
leden telkens weer een onvergetelijke zondag te bezorgen. En uiteraard is het jaarlijk-
se kamp steevast het hoogtepunt van de zomer voor alle Chirojongens. Enthousiaste 
jongens vanaf 6 jaar die graag eens willen proeven van een Chiro zondag, zijn welkom 
op onze jaarlijkse startdag op 18 september om 14.00 uur aan de Chiro lokalen in de 
Putvennestraat 100. Ook zullen we traditiegetrouw onze vriendjesdag organiseren, 
waarbij jong en oud (tussen de 6 en 18 jaar) welkom is om van onze Chirofamilie en de 
bijhorende spelletjes te komen proeven!

Iedereen is ook welkom op onze spectaculaire en angstaanjagende Halloweentocht op 
31 oktober. 

Oud-leiding Chirojongens Kiewit

E-mail: oudleiding@chirokiewit.be 
Website: www.chirokiewit.be
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REVEIL 2022 
Kerkhof KIEWIT 
1 NOVEMBER 
17.00–19.00 uur

Naar jaarlijkse traditie brengen 
we weer hulde aan de overlede-
nen.
Vorig jaar hebben we dit gedaan 
met kaarsjes, teksten en muziek.
We willen dit jaar opnieuw probe-
ren om  lokale muzikanten, 
dichters en vertellers aan te 
trekken om dit gebeuren op te 
luisteren.

Heb jij een muzikaal talent en 
breng jij die muziek die past in 
het kader van rouw, verlies, lij-
den en het leven? Of ken jij zo 
iemand?
Ben jij iemand die graag gevoe-
lens neerschrijft over leven en/of 
dood en verlies?
Of ben je een geboren verteller 
en/of voorlezer en kan je verha-
len brengen die mensen kunnen 
beroeren?
Wil je meewerken en meeden-
ken met ons in een kleine werk-
groep?

Laat dan alvast iets weten per 
mail en/of kom even luisteren 
op de startvergadering van don-
derdag 22 september om 19 uur 
in het vergaderlokaal van HET 
SCHOOLHUIS,
Vijversstraat 4 – 3500 HASSELT. 

Wilfried op ’t Roodt 
wilfried.optroodt@gmail.com 

27

Lot.
Waar ze is,
of ze dan ook daar is
of gedachtes in  ‘r hoofd
voldoende in evenwicht staande is,

de helderheid vertroebeld,
of net zozeer klaar is.

Ze ook hier is
‘t onverwachtse ook een plezier is,
en daar zijn,
net zo dicht als aanwezig is
als bij haar zijn

(er gebeurt meer in m’n hoofd
 dan een terugtrekkende haarlijn)

 ((er gebeurt meer in m’n hart
   dan de constante mahltrein))

zelden in staat
te zeggen waar ze is
tot ze voor me staat
en plotsklaps
hier én daar is.

‘t gevoelsmatig meezeulen,
waartoe ze in staat is,
ze boven alles, huiswaarts gekeerd is.

Jee Kast



      

 

Theo Mathijs 60j priester 

Leraar, aalmoezenier/proost bij Scouts College Hasselt, Chiro Limburg 
en Jeugdhuiswerking Vlaanderen. 

 
Voorganger in de kapel van Kiewit Heide en inspirator voor velen. 

 

Op zondag 11 september 2022 vieren wij Theo Mathijs 60j priester 
 in de kapel van Kiewit Heide, Hasseltse Beverzakstraat 218, 3500 Hasselt 

 
10.00 u Eucharistieviering, opgeluisterd door het Sint-Lambertuskoor Kiewit o.l.v. Nora Saels 

 
11.00u receptie in zaal Heiwind, zelfde adres. 

 
Allen hartelijk welkom 

 
 

Graag uw aanwezigheid bevestigen: kapelkiewitheide@gmail.com of 011 821637 
 
 

Briefwisseling: Theo Mathijs, Sint-Kwintensheideweg 54, 3520 Zonhoven 
 
 

Cadeautip: een gift voor “Het Kiewitfonds”  
of voor het “Centrum Algemeen Welzijn, thuislozenwerking” 
Giften van € 40,00 of meer geven recht op een fiscaal attest. 

 
Kiewitfonds vzw 

Giften vanaf € 40,00 via “Solidariteit om Leven” 
BE11 7350 1646 6948, mededeling: project 538 

 
giften minder dan € 40,00 via “Kiewitfonds” 

BE46 0688 9478 7136, mededeling: Theo Mathijs 60j priester 
 

CAW Limburg vzw 
BE38 0882 1281 6072, mededeling: Theo Mathijs 60j priester 
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Theo Mathijs 60 jaar priester
Leraar, aalmoezenier/proost bij Scouts College Hasselt, Chiro Limburg
en Jeugdhuiswerking Vlaanderen.
Voorganger in de kapel van Kiewit Heide en inspirator voor velen.

Op zondag 11 september 2022 vieren wij Theo Mathijs 60 jaar priester
in de kapel van Kiewit Heide, Hasseltse Beverzakstraat 218, 3500 Hasselt
10.00 uur Eucharistieviering, opgeluisterd door het Sint-Lambertuskoor Kiewit o.l.v. 
Nora Saels
11.00 uur receptie in zaal Heiwind, zelfde adres.

Allen hartelijk welkom!

Graag uw aanwezigheid bevestigen: kapelkiewitheide@gmail.com of 011 821637
Briefwisseling: Theo Mathijs, Sint-Kwintensheideweg 54, 3520 Zonhoven

Cadeautip: een gift voor “Het Kiewitfonds”
of voor het “Centrum Algemeen Welzijn, thuislozenwerking”
Giften van € 40,00 of meer geven recht op een fiscaal attest.

Kiewitfonds vzw
Giften vanaf € 40,00 via “Solidariteit om Leven”
BE11 7350 1646 6948, mededeling: project 538
giften minder dan € 40,00 via “Kiewitfonds”
BE46 0688 9478 7136, mededeling: Theo Mathijs 60j priester

CAW Limburg vzw
BE38 0882 1281 6072, mededeling: Theo Mathijs 60j priester
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Voor de zevende keer organiseerde het 
pastoraal team van Kiewit Heide op 
donderdag 19 mei in de namiddag een 
halve dag uitstap van kapel naar de 
kapel, ditmaal Ten Eikenen in Zonhoven. 
Net voor het vertrek stak een hevige wind 
op met een korte fikse regenbui. Het zal 
toch niet waar zijn dat…. Maar de hemel 
klaarde open, de zon scheen opnieuw, 
de warmte voelde wat zwoel aan en men 
kon in hemdsmouwen of kort kleedje op 
stap. Uit vrees voor een nieuw onweer 
verkozen alle deelnemers dit jaar te 
carpooolen.

In de kapel verwelkomde kosteres Nicole 
de groep. Na het kruisteken schetste Leo 
Bertels de historiek van de kapel. 
Bij de aanvang van de Mariaviering zong 
organist Raymond solo het lied “O.L.
Vrouw van Ten Eikenen”. In de viering 
heerste een grote onderlinge verbon-
denheid in gebed, evangelieteksten en 
traditionele Vlaamse Marialiederen. 
Het eerste thema van de viering, geleid 
door priester Theo Mathijs behandelde 
het “grote JA woord van Maria” met de 
evangelietekst van Lucas over de blijde 
boodschap (Lc 1, 26-37). Tevens schetste 
hij de vele kleinere ja-woorden van ons 
allen in ons leven, soms gemakkelijk, 
soms moeilijk. 

Het tweede thema, gebracht door Pol 
Verheijen baseerde zich op de “bezorgd-
heid van Maria” met de zoektocht van 
Jozef en Maria naar de 12-jarige Jezus in 
de tempel (Lc 2, 41-52) en dit ook ver-
taald naar ons dagelijkse leven en onze 
moderne maatschappij. 
In het derde deel van de viering belichtte 
Agnes Delsaer het onderwerp “Waarom 
mensen op bedevaart gaan” en hoe men 
in het christendom ertoe gekomen is 
Maria als troosteres der bedrukten te 

vereren. Na elk thema deed iedereen zijn 
uiterste best om mee te zingen.  

Wat van oudsher al een waarheid is, ook 
deze bedevaarders hadden honger en 
dorst gekregen van dat luisteren, bidden 
en zingen. In het Martenshuys (centrum 
Zonhoven) mochten ze genieten van een 
heerlijke koffie, frisdrank of biertje en 
een lekker stuk taart. Er werd druk heen 
en weer gepraat over welke kapellen in 
het verleden werden aangedaan en hoe 
spijtig men het gevonden had twee jaar te 
moeten verzaken.
Doel en opzet van deze namiddag waren 
zeker geslaagd. Algemene reactie: “Be-
dankt voor de fijne namiddag” of “Weet 
ge al iets voor volgend jaar?”. 

En ja wij, leden van het pastoraal team, 
wij hebben al een idee voor een bede-
vaart volgend jaar, bij leven en welzijn 
onze achtste uitgave. 
 
Tekst: Agnes Delsaer
Foto’s: Jan Jacobs

Van kapel naar kapel, Ten Eikenen Zonhoven 
25 vreugdevolle bedevaarders voor Onze-Lieve-Vrouw,  
troosteres der bedrukten



Wij zijn nu jaren gewoon aan de verkeerslich-
ten in Kiewit tussen de Vijversstraat en de Tul-
pinstraat. Zij betekenen toch een grote hulp bij 
het oversteken van de Kempische steenweg. 
Maar weten we nog wel hoeveel moeite het ge-
kost heeft om dit te bekomen?
Nadat in 1968 de verbredingswerken aan de 
Kempische steenweg voltooid waren, werd het 
oversteken levensgevaarlijk voor voetgangers 
en fietsers. Toen in september 1971 in onze 
school voor het eerst een oudervereniging werd 
opgericht (met Gerard Verbeek als voorzitter 
en Jeroom De Moor als secretaris) was een van 
haar voornaamste doeleinden de veiligheid van 
de kinderen. 

Even een chronologie van een lijdensweg:
19 oktober 1971: In een petitie, gericht aan de 
Hasseltse gemeenteraad op 19 oktober, werd 
gewezen op de vier doden uit onze parochie die 
vielen sinds 1969 op de Kempische Steenweg.
20 mei 1972: In een volgende brief schrijft de 
oudervereniging: “Het aanbrengen van platen 
met het teken ‘School’ zou de veiligheid reeds 
verhogen, terwijl het uiteindelijk streefdoel is 
het bekomen van verkeerslichten ter hoogte van 
de kerk.”
7 september 1972: ir F. De Bolle, hoofdingeni-
eur-directeur van Bruggen en Wegen, schrijft: 

“Aangaande het door u opgeworpen probleem, 
heb ik het advies gevraagd van mijn collega van 
de Verkeerstechnische Dienst. Ik zal niet nala-
ten u te gelegener tijd op de hoogte te brengen 
van de door voornoemde Dienst uitgebrachte 
zienswijze.”
5 maart 1973: de oudervereniging schrijft in 
een nieuwe bief aan het schepencollege: “De 
reeds te koop gestelde Putvenneverkaveling 
(de huidige Hoogvennestraat) zal het overste-
ken weldra aanzienlijk doen toenemen. Ook het 
progressief openstellen van het Virga Jessedo-
mein zal een aanzienlijk voetgangersverkeer 

veroorzaken, dat nog drukker zal 
worden na het vestigen van de ont-
worpen 193 nieuwe woningen van 
de Nationale Landeigendom (lees: 
Rietstraat, Lisbloemstraat en Wa-
terleliestraat). Het beveiligen van 
dit voetgangersprobleem mag niet 
uitgesteld worden tot de eerste do-
den vallen.”
16 april 1973: ir H. Swillen van 
Bruggen en Wegen antwoordt op 
een nieuw verzoek van volksver-
tegenwoordiger Georges Monard: 

“De Bijzondere Commissie voor Ver-
keersveiligheid was van oordeel dat 
de inlichtingen in verband met het 
aldaar genoteerde aantal ongeval-
len, waarbij voetgangers betrokken 
waren, niet van aard is om over te 
gaan tot het plaatsen van een licht-

‘Uit de oude doos’

De lijdensweg van de 
verkeerslichten in Kiewit
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signalisatie. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat het aantal 
voetgangers, die de rijksweg t.h.v. van de kerk dwarsen, beperkt 
is en ook kan het dwarsen van de rijksweg ingevolge de thans 
bestaande middenberm in tweemaal geschieden.” 

Pas einde 1977 via een handtekeningactie, waar verschillende 
verenigingen van Kiewit aan deelnamen, werd de wagen terug 
aan het rollen gebracht. Door deze actie werden we door het Be-
stuur van Bruggen en Wegen verzocht cijfermateriaal te leveren 
aangaande het aantal voetgangers en fietsers. Daarop organi-
seerde de oudervereniging van maandag 17 tot zondag 23 april 
een telling: project “Kempische steenweg – veilig over” 
Aan die telling, iedere dag van 6.00 uur tot 22.00 uur in periodes 
van telkens vier uren, werd naast de oudervereniging deelge-
nomen door K.A.V, A.C.V., Zangkoor, Hades-voetbal, vzw Kiewit, 
Hades BBC, Hades Jeugdclub, Hades Volleybal, Tennis Tenkie, 
Chiro-meisjes en Chiro-jongens (vergeef het mij als ik iemand 
vergeten ben). En dat leverde volgend resultaat: 

 Voetgangers Fietsers Samen
Maandag 104 132 236 
Dinsdag 189 145 334
Woensdag 115 164 279
Donderdag 144 111 255
Vrijdag 139 118 257
Zaterdag 137 125 262
Zondag 157 187 344 

27 oktober 1978: burgemeester Paul Meyers: “Ik was reeds her-
haalde malen tussengekomen voor Kiewit, maar telkens wezen 
de cijfers naar een ongunstig resultaat om met enige kans de 
vuurproef van de Verkeerstechnische Raad te doorstaan. Ik wil 
nochtans alles inzetten om in Kiewit een oplossing te bekomen. 
De grote objectie is dat het geen kruispunt is. ”. 
Na dit antwoord van de burgemeester bleef het probleem weer een 
hele tijd “hangende”. Tot eindelijk – op 29 november 1982 – van 
burgemeester Paul Meyers het verlossende bericht kwam: “U zijt 
regelmatig bij mij tussengekomen ten voordele van het plaatsen 
van verkeerslichten op de Kempische steenweg te Kiewit. Deze 
week werd ons medegedeeld dat de bevoegde commissie een 
gunstig advies heeft uitgebracht zodat de Minister van Openbare 
Werken besloten heeft zowel in Kiewit als aan de Philipsfabriek/
Normaalschool verkeerslichten te plaatsen, die voor voetgangers 
en fietsers met de vinger kunnen in werking gesteld worden. De 
lichten zouden nog voor maart/april 1983 geplaatst worden.”

Dat is dan gebeurd en aldus heeft Kiewit na twaalf jaar “zwoegen 
en zweten” de toch zo noodzakelijke verkeerslichten verkregen. 

Renaat Vanheusden
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Natuurpunt en  
Bezoekerscentrum Kiewit
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GEZOCHT: 
enthousiaste vrijwilligers  
met een hart voor natuur!

Natuurpunt Limburg en Bezoekerscentrum Kiewit 
zoeken nog vrijwilligers voor het onthaal en de ver-
koop in de natuurwinkel op domein Kiewit.
- Je verwelkomt bezoekers met een warme glim-

lach. Je bent hun eerste aanspreekpunt.
- Je informeert hen over Natuurpunt, over het na-

tuurgebied Kiewit en de activiteiten van het be-
zoekerscentrum.

- Je staat in voor de verkoop van natuurvriendelijke 
producten in de natuurwinkel (brochures, fiets-
kaarten, speelgoedknuffels, nestkastjes, …)

- Je kan minstens 2 namiddagen per maand aan-
wezig zijn.

Wat we jou te bieden hebben?
- Je werkt in een prachtige, groene oase en maakt 

deel uit van een gezellig team van vrijwilligers.
- Je legt nieuwe contacten.
- We geven jou de ondersteuning en de opleiding die 

je nodig hebt.
- Je geniet van goedkopere tarieven bij cursussen 

en wordt regelmatig in de watten gelegd met toffe 
activiteiten en tijdens onze jaarlijkse vrijwilligers-
dag.

Iets voor jou? 
Aarzel dan niet en contacteer ons via bc.kiewit@
natuurpunt.be of 011 24 60 23.
Meer vrijwilligersvacatures vind je via de website 
van Natuurpunt Limburg:  https://www.natuur-
puntlimburg.be/vrijwilligers
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Natuur.winkel en  
Bezoekerscentrum op  
domein Kiewit 

De Natuurpuntwinkel van bezoe-
kerscentrum Kiewit ligt op het 
gelijkvloers van het herenhuis en 
langs een centraal wandelpad. Je 
vindt er duurzame producten met 
een knipoog naar de natuur:
-  geschenkartikelen
- wandelkaarten van de natuur-
gebieden en fietskaarten van 
Limburg
-  voor de kleinsten is er een heel 
arsenaal aan pluche knuffeldier-
tjes en speelgoed
- streekproducten uit de natuur-
gebieden van Natuurpunt
- nestkastjes en voedersystemen 
voor de dierenwereld
- optisch materiaal zoals verrekij-
kers, camera’s en telescopen
Leden van Natuurpunt krijgen 
op vertoon van hun lidkaart 10% 
korting.
Open op woensdag, vrijdag van 
13u.–17u, en op zaterdag en zon-
dag van 13u.-18u. 
Schoolvakanties: alle dagen open, 
uitgezonderd maandag.  Gesloten 
op feestdagen.

Activiteiten van Natuurpunt 
Bezoekerscentrum Kiewit  

Avondwandeling - NACHTDIEREN  
Zaterdagavond 17 september 2022

“Wanneer het donker wordt gaan de dag-
dieren slapen en komen de nachtdieren in 
actie. Een heel andere wereld ontwaakt in 
het bos. Trek er samen met een gids op uit 
en wie weet zien we een uil, vleermuizen en 
nachtvlinders.”
Tijdens deze bijzondere gegidste wandeling 
gaan we ‘s avonds op pad door het bos op 
zoek naar nachtleven. 
Zaterdag 17 september 2022  19u-21.30i

Beleef natuur - HET BOS  
zondag 16 oktober

“Een bos is meer dan een verzameling 
bomen. Er zijn naald- en loofbossen. Welke 
planten staan graag samen, en waar hangt 
dat van af? Welke dieren horen er thuis? 
Doen die het goed? Zijn die welkom?
Is een bos natuurlijk of aangeplant. Waar-
om? Welke lagen zijn er in een bos? Waarom 
wordt (er in) een bos gekapt? Welke punten 
zijn belangrijk voor het beheer van bossen?”
Zondag 16 oktober 2022 – 14u-16.30u

Vergaderen in ‘t groen en 
onder het dakgebinte van 
een charmant herenhuis? 
Bij ons kan het!
• Vergaderingen
• Events
• Teambuilding
• Workshops

Onze feestzaal op zol-
der biedt plaats aan 
100 personen en ligt op 
wandelafstand van de 
ruime parking van Do-
mein Kiewit. Uw catering 
kan verzorgd worden 
door brasserie Koe-vert, 

die zich naast het Na-
tuurpuntgebouw bevindt 
(Putvennestraat 110).
U kan de zolderruimte 
reserveren en de huur-
voorwaarden raadplegen 
via de website www.
natuurpuntlimburg.be. 

Feestzaal Natuurpunt Limburg op domein Kiewit 



Onder het motto ‘plezier in muziek’ is het 
Muziekatelier Hasselt al meer dan 60 jaar de 

“place to be” om een instrument te leren bespe-
len. Het voorbije cursusjaar trokken zo’n 175 
cursisten, jong én oud, gepakt en gezakt met 
hun gitaar, saxofoon of drumstokjes naar de 
Kempische Steenweg 400 (jou ook wel bekend 
als het gebouw van Kindsheid Jesu). Had jij 
graag een van hen willen zijn, grijp dan je kans 
en schrijf in voor het cursusjaar 2022-2023. 

Ben jij altijd al geïnteresseerd in saxofoon? 
Of zie jij jezelf eerder met een elektrische 
of akoestische gitaar in de handen? Heb je 
altijd al ‘Let it go’ van de Disney-film Frozen 
op piano willen spelen of ben je toch eerder 
fan van Beethovens Für Elise? Misschien 
zijn slagwerk of zang wel meer jouw ding? 
Of wil je jouw broers, zussen, nonkels en 
tantes op het volgende familiefeest verras-
sen met een leuk deuntje op de accordeon?

Dat kan allemaal! Het Muziekatelier Has-
selt biedt cursussen van verschillende in-
strumenten aan. Ken je helemaal niets van 
muziek? Ook dan kan je in het Muziekatelier 
Hasselt terecht. Je combineert je cursus 
instrument dan met algemene muziekleer 
(voor kinderen of voor jongeren en volwas-
senen). Door gebruik te maken van je eigen 
stem, ritme en Orff-instrumenten leer je al 
snel alle kneepjes van de muziek kennen. 
Daarnaast zijn er ook samenspelgroepjes, 
want hé, niets is zo leuk als samen musi-
ceren, toch?

Cursusjaar 2022-2023 - Muziekatelier Hasselt, 
ook jij kan je inschrijven

Is jouw interesse gewekt, maar ben je 
nog niet helemaal overtuigd? Kom dan 
gewoon eens een les algemene mu-
ziekleer meevolgen. Op zaterdag 17 
september, zaterdag 24 september of 
zaterdag 1 oktober ben je meer dan 
welkom om in de notenleerklas aan te 
sluiten. De lessen voor kinderen (vanaf 
het tweede leerjaar basisschool) zijn 
van 12.30 tot 14 uur. Jongeren en vol-
wassenen kunnen om 13 uur aansluiten 
bij de groep van AMLV (algemene mu-
ziekleer voor jongeren en volwassenen).

Wil je meteen inschrijven of wens je 
nog meer informatie? Dan ben je wel-
kom op de zaterdagen 27 augustus en 3 
en 10 september telkens van 10 tot 13 
uur aan de Kempische Steenweg 400. 
Daarnaast kan je ook per e-mail infor-
matie vragen of inschrijven (info@mu-
ziekatelierhasselt.be). Voor algemene 
muziekleer kan je inschrijven tot en met 
1 oktober. Voor een cursus instrument 
kan je het hele jaar door inschrijven.
Is het allemaal een beetje overdonde-
rend? Lees alles dan nog eens rustig na 
op de website www.muziekatelierhas-
selt.be. Je vindt er bovendien ook meer 
info over het inschrijvingsgeld en alle 
contactgegevens van het Muziekatelier 
Hasselt.
Hopelijk tot binnenkort!

Kato Poelmans
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RESTO DE BEVERZAK
Organisatie van vzw Heiwind

Waar: Zaal Heiwind
            Hasseltse Beverzakstraat 218
            3500 HASSELT

Wanneer: woensdag 05 oktober 2022

Hoe laat:  van 12.00 tot 14.00 uur
                  van 17.00 tot 20.00 uur

Menu
Tomatensoep met balletjes
Koninginnehapje
Frieten
Verse fruitsalade

 
Prijs: volwassenen 15,00 euro
           kinderen 10,00 euro

Inschrijven vóór 02 oktober 2022
Via mail robbie.jeuris@hotmail.com
Via tel.: 0477 83 09 68
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TAI CHI CHUAN in zaal De Binder, Vijverstraat 2, Hasselt (Kiewit, 
achter de kerk) 
op dinsdag 13 september om 19.30 uur.

Traditionele Chinese Yang-stijl (108 bewegingen)
Energetische ontspanningsoefeningen
Chi Kung (meditatie)

Tai Chi Chuan is een eeuwenoude martiale be-
wegingskunst, ontstaan uit de filosofie van yin 
en yang (Taoïsme). Zachte, soepele, vloeiende 
bewegingen en zonder enige inspanning uitge-
voerd. Ontspant en brengt jong en oud, man en 

vrouw terug in balans.  Stimuleert de leven-
senergie of chi en de meridianen gebruikt 
in de Chinese geneeskunde. Is gezond voor 
lichaam en geest. Aandacht voor de 5 ele-
menten: aarde-metaal-water-hout-vuur.

  
Voor meer inlichtingen: tel. 011 /21.10.17 of jan.hens1@skynet.be
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De Dag van de Buren was het ideale 
moment voor het openen van een nieu-
we boekenruilkast. Dat moet ook Frans 
Neyskens gedacht hebben, want op die 
bewuste vrijdag 20 mei, stelde hij zijn 
nieuwe project voor aan de wereld.  

Het woord ‘boekenruilkast’ vervat eigen-
lijk al heel goed wat dit inhoudt: je neemt 
een boek mee, en je legt een ander boek 
in de plaats. Zo blijft de kast altijd voor-
zien van nieuw leesmateriaal en blijft het 
voor iedereen leuk om regelmatig te gaan 
zoeken naar leesvoer. Een boekenruilkast 
staat langs de kant van de weg, zodat hij 
altijd toegankelijk is voor leeslustigen. 
Frans’ boekenruilkast is van buitenge-
woon formaat. De meeste kasten die we 
vinden houden slechts een boek of twin-
tig, de grotere formaten misschien net 
een kleine honderd. In de kast op de hoek 
van de Schrijnbroekstraat met de Paal-
steenstraat staan maar liefst zeshonderd 
boeken! Ieder vindt er dan ook zijn gading. 
“We proberen te sorteren op soort, zodat 
mensen snel de boeken vinden waarvoor 
ze komen.” legt Frans uit. “Er zijn kinder-
boeken, romans, thrillers, strips, kook-
boeken en doe-het-zelf boeken. Al mer-
ken we dat strips sneller verdwijnen dan 
dat ze bijkomen,” lacht Frans. 

Schepen van Hasselt Dym-
fna Meynen huldigde de 
boekenruilkast feestelijk 
in en amper drie maanden 
later is de boekenruilkast 
niet meer weg te denken. 
Dagelijks komen mensen 
langs om boeken te ruilen. 
“We zien dat sinds begin juli 
mensen vaak meer dan één 
boek meenemen en er geen 
achterlaten,” zegt Frans 
twijfelend, “we hopen dan 
ook dat als die mensen te-
rugkomen van vakantie, er 

weer meer leesboeken gedoneerd wor-
den zodat onze kast mooi gevuld blijft.”  
Woordenboeken, encyclopedieën en li-
teraire geschiedenisboeken halen de 
kast niet. “Die zijn vaak zo gedateerd dat 
het geen nut heeft ze in de kast te zet-
ten. Daarvoor grijpen de mensen naar 
het internet vandaag de dag. Series zo-
als De Zeven Zussen maar ook alles van 
Tess Gerritsen en Karin Slaughter wordt 
af en toe in de kast gezet, en is dan ook 
onmiddellijk weer weg.” Regelmatig 
langsgaan is dus de boodschap! Je vindt 
de boekenruilkast van Frans op de hoek 
van de Schrijnbroekstraat met de Paal-
steenstraat in Hasselt. 

Machteld Lambrichts

Nieuwe boekenruilkast Schrijnbroekstraat
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In de lente experimenteerden we 
in Kiewit met 3 Filocafés als een 
nieuw initiatief.

“Een leven waar niet af en toe over 
nagedacht wordt, is niet waard 
geleefd te worden” zijn de wijze 
woorden van Plato. Die woorden 
indachtig ontstaan er her en der 
Filocafés.
Een Filocafé is een plaats waar 
we met enkele mensen samen-
komen en over een bepaalde filo-
sofische vraag willen nadenken.
De filosofische vragen kunnen 
allerlei vormen aannemen: zo-
wel spiritueel als zeer pragma-
tisch maatschappelijk. Of morele 
dilemma’s en actualiteitsvragen.

Er is absoluut geen voorkennis 
vereist en de bedoeling is te le-
ren van elkaars denken. We spre-
ken ook van een gesprek, en niet 
van een debat. Je moet dus he-
lemaal geen filosofische kennis 
hebben maar gewoon zelf willen 
actief meedenken en zien wat dat 
doet met jezelf en een groep. We 
noemen dit ook een socratisch 
gesprek: vanuit het niet-weten 
zoeken we naar mogelijke ver-
helderingen. Stapsgewijze met 
veel vragen en vele mogelijke 
antwoorden. De naam ‘socra-
tisch’ verwijst naar de oerfilosoof 
Socrates die deze methode han-
teerde.
De drie onderwerpen die we be-
handeld hebben in de eerste Kie-
witse Filocafés waren: Is het ge-
luk maakbaar? Bepalen we zelf 
ons leven? Wat is vriendschap?
In totaal kwamen al een 15-tal 
mensen, op basis van een uitno-
diging, mee filosoferen rond één 
filosofische vraag per avond. Dat 

was voor mezelf al een mooie op-
steker want de deelnemers wa-
ren nieuwsgierig voor het nieuwe 
Kiewitse initiatief en erg enthou-
siast.
Het waren fijne gesprekken en 
de deelnemers, die eigenlijk de 
eerste proefkonijnen waren bij 
dit initiatief, spraken de wens uit 
om in de toekomst Filocafé Kie-
wit verder te zetten op regelma-
tige basis.

Een Filocafé leidt tot bewustere 
open mensen en meer maat-
schappelijke verbondenheid. 
Maar vooral het feit dat jezelf 
wat aan het actief denken gezet 
wordt geeft alleszins een aange-
naam leerrijk gevoelen. Denken 
geldt als een plezierige persoon-
lijke vorming.
Filosoferen is aldus een echte 
activiteit en geen passief gebeu-
ren.
In de toekomst zal dus het Filo-
café Kiewit verdergezet worden 
en ook opengesteld voor alle Kie-
witenaren die daar zin in hebben.
De data zullen in Kriskras ver-
schijnen waarna mensen zich 
kunnen melden.
De begeleiding zal gebeuren door 
de socratische gespreksleiders 
Theo Mathijs en Toon Hermans.
Hopelijk kunnen we enkele Kie-
witenaren overtuigen om zich te 
laten verrassen en eens aan het 
filosoferen te zetten.

Toon Hermans

Nieuw initiatief onder de afdeling KiewitFun: 
Filocafé Kiewit
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Melancholie is geen depressie
Het probleem ligt natuurlijk dat elke 
melancholische stemming wordt ge-
lijkgesteld aan een depressie. Depres-
siviteit is een ziekte die door artsen en 
therapeuten behandeld moet worden. 
Maar niet elke melancholie is een de-
pressie. Melancholie is een menselijke 
vorm van zijn waar niets aan te genezen 
valt. Melancholie is er altijd geweest en 
hoort net zo goed bij de mens als blijd-
schap. Net als blijdschap moet ook de 
melancholie worden gecultiveerd en de 
herfst is daar het beste jaargetijde voor. 
En daarbij, moeten we altijd in even-
wicht zijn?

Altijd in evenwicht?
Past melancholie wel in ons moderne 
denken?  Hoort het niet dat we altijd en 
te allen tijde in evenwicht moeten zijn 
met enkel maar positief denken?
Ondanks positief denken verlopen veel 
dingen negatief. Er gebeurt van alles 
in ons leven met te veel innerlijke te-
genspraken die ons verscheuren. Hoe 
kan er dan nog sprake zijn van continu 
evenwicht en in balans zijn? Misschien 
is het probleem dat we iets van dat 
evenwicht eisen dat het niet echt bie-
den kan: een toestand van gelijkmatig-

heid. En dat bestaat niet. De erkenning 
dat er vele tegenspraken kunnen zijn, 
is realistischer.
Laten we dat het evenwicht van de af-
wisseling noemen.

De dans als metafoor
Laatst op een dansoptreden zag ik hoe 
de tegenspraken in het leven zich ma-
nifesteren bij een dans. Bij een dans 
komt een stroom van bewegingen sa-
men. Van de ene voet naar de andere 
geeft een voortdurende balans van on-
evenwicht uiteindelijk een soort erva-
ring van innerlijk evenwicht. Met elke 
pas wordt de vorige pas weer in ba-
lans gebracht, terwijl de afzonderlijke 
beweging je zou doen struikelen.  De 
ogenschijnlijke evenwichtige dans is 
niet meer dan de som van de afzonder-
lijke onevenwichten in geest en lichaam. 
Met de tegenspraken des levens gaat 
het precies zoals met de dans.
Bedoelde Nietzsche net dit bij zijn uit-
spraak: een dag niet gedanst is een dag 
niet geleefd?

De kunst van het evenwicht
Streven we naar evenwicht, dan zal ons 
streven wat lijken op de dronkenman 
die bij de poging om zijn evenwicht te 

Seizoensfilosofie

FILOSOFIEhoekje

September leidt de herfst in. De bruisende lachende zomer is weer 
voorbij. Langzaam verkleuren en verkorten weeral stevig onze dagen.
Ik ben dan wat melancholisch gestemd. Hebt u dat ook? Wees dan 
maar blij, u bent nog niet afgestompt. U leeft nog mee met de natuur 
en hebt nog steeds het gevoel voor een jaargetijde: melancholie 
harmonieert het best met de herfst, die de vergankelijkheid voelbaar 
maakt. Zeker, u mag nog ‘negatief’ denken, wat uit balans zijn, ook 
al heerst het moderne adagio dat we altijd alles ‘positief’ moeten 
bekijken en in evenwicht zijn.
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bewaren nu eens links, dan weer rechts 
langs de weg loopt, en uiteindelijk wagge-
lend het midden van de straat aanhoudt. 
Ziedaar de kunst van het evenwicht: een 
nuchtere vorm van dronkenschap.
Typisch aan een jaar, dat we als één sa-
menhangend geheel zien, is er toch de 
voortdurende afwisseling. Bestaat er 
daarvoor een mooier voorbeeld dan de 
bijzondere slingering van de seizoenen. 
Koude winter, hoopvolle lente, bruisende 
zomer, nostalgische herfst, allen hebben 
hun eigen gevoelsmatige kleur. Juist deze 
wisselende schakeringen zijn beteke-
nisvol in ons leven. Durven we meeleven 
met deze wisselende kleuren? Durven 
we deze tegenstellingen van gedachten 
en gevoelens aanvaarden zoals ze zijn en 
moeten zijn?

Er bestaat een mensenrecht op melan-
cholie, in elk geval in de herfst. Omwille 

van dit mooie edele menselijke vermogen 
verklaar ik me solidair met alle melan-
cholici, juist nu in dit seizoen.
Ook weet ik dat melancholie net zoals de 
herfst, de voorwaarde vormt voor het ont-
staan van iets nieuws, zowel in de natuur 
als in de mens zelf.

Ik ga alvast mijn mensenrecht op melan-
cholie opeisen.

Filotoontje
Reacties: toon.hermans@outlook.com

Edvard Munch - Melancholy (1894-96)




