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D Beste Kiewitenaar,

Wanneer deze editie in jouw brievenbus gedropt wordt, liggen de warme zo-
merdagen alweer een tijdje achter ons en maken we ons op om te overwinte-
ren. Gelukkig hebben de heerlijk zachte nadagen, waarvan we de laatste weken 
mochten genieten, ervoor gezorgd dat we de verwarming nog altijd op een laag 
pitje konden laten draaien. Alleen maar goed voor onze portemonnee!

Hoewel het nog maar november is, mogen we ons toch alweer voorbereiden op 
het eindejaar dat zich aandient en het nieuwe jaar dat ons hopelijk veel geluk 
zal brengen. En wij hopen dan ook, samen met u, dat we 2023 in een betere 
wereld kunnen stappen met meer verdraagzaamheid en eindelijk een vredevolle 
oplossing voor de vreselijke oorlogssituatie in Oekraïne.

Wat kan je verwachten in deze editie?

Wie KiewitFun nog niet kende, zal nu lezen wie zij zijn en wat zij doen. Memori-
seer goed de groepsfoto zodat je ze zeker op straat kan herkennen. Theo Mathijs, 
de “prefesser” van Kiewit Heide, mocht 60 kaarsjes priesterschap uitblazen. Een 
verslag van de feestelijkheden mag dan ook zeker niet ontbreken. Je leest ook 
hier dat “tante Tholen” 30 jaar lang kindjes heeft opgevangen.

Niet meer lang of we vieren Kerstmis. En dan denk je waarschijnlijk aan De 
Kerststal in de Luchtvaartstraat. In deze editie vind je dan ook de programmatie 
ervan. Dat Kiewit Heide leeft, zal je merken aan de vele verslagjes en aankon-
digingen. 

Vele foto’s worden als bewijs van een topzomer mee gepubliceerd, waaronder 
bijvoorbeeld de opendeurdagen van Aero Kiewit, BBQ’s, Cinema Zed, Amuse. 
Jan Evens, voorzitter van Albatros, doet heel fijn uit de doeken wat de afspraken 
zijn rond het gebruik van de lange lierbaan. Het wordt een traditie, ook nu zal 
Filotoontje Kriskras afsluiten met een filosofische bedenking: “Denk eraan de je 
sterfelijk bent”. 

Ga dus gemakkelijk in je zetel zitten en geniet van deze editie van Kriskras 
Kiewit.

Vanwege de redactie van Kriskras Kiewit wil ik iedereen bedanken die op de een 
of andere manier een bijdrage, teksten, foto’s hebben aangeleverd dit jaar. En 
hoewel Sinterklaas nog moet komen wil ik jullie nu toch al het allerbeste wen-
sen voor een hoopvol 2023. Maak van Kerst een gezellige, warme periode samen 
met familie, vrienden en naasten en onthoud vooral de mooie momenten die je 
dit jaar hebt meegemaakt. 

Johan Keunen
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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. 

KiewitFun, wie zijn wij? 
KiewitFun staat voor plezier met de inwoners 
van Kiewit en omstreken. We bestaan uit twee 
teams namelijk een actieteam en de groep 
vrijwilligers.
Ons actieteam bestaat uit Annick Coenen de 
penningmeester, haar man Hans Bijnens de 
iron man, Juul Van den Born de ondervoorzit-
ter, Eric Pieters onze drukker en liefje Wendy 
Vanbove, Marc Pieters de garagist en echtge-
note juf Sabine Noelanders, Myriam Lambrighs 
grafisch ontwerper, Griet Bijnens grafisch ont-
werper junior, Guy Bijnens de zaalmeester en 
echtgenote Ann Cardinaels, tevens aansteuker 
en voorzitter. Er moet één haantje de voorste 
zijn hé!

Wat doen wij?

- Wij openen om de andere vrijdag het café 
De Binder. Regelmatig is dat met een tof 
optreden van een streekgebonden bandje.

- De eerste vrijdag van de maand is er een 
echte Oldie avond in café De Binder naar een 
idee van Toon Hermans, de tapper en  
DJ Jos Houbrechts en hun rechterhand Philip 
Scheepers.

- Er is Filocafé, filosoferen in beperkte groep met Theo Mathijs en Toon 
Hermans. Deze gaan de laatste donderdagen van de oneven maanden 
door of gewoon even in de kalender van je Kriskras Kiewit kijken.

- Iedere donderdagavond kan je voor een strak lichaam gaan of gewoon 
leren twerken tijdens de zumba om 19.15 uur in de grote zaal.

- Laten we het nieuwe jaar stijlvol starten en feest mee  
op 31 december 2022 vanaf 19.00 uur.

Ann Cardinaels
kiewitfun@vzwkiewit.be
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Zondag 11 september vierde Kiewit Heide 
groot feest. De lucht leek somber en wat 
mistig maar de hemel klaarde een paar 
uren later helemaal open. God zij dank. 

De eerste gelovigen waren reeds om 9.00 
uur aanwezig in de kapel. Kwestie van 
een goede zitplaats te hebben. Achter-
aan in de zaal Heiwind waren dames en 
heren ijverig bezig met het schikken van 
glazen op de dienborden. Om het wachten 
te verzachten, draaide een mooie power-
point-presentatie met beelden van vroeger 
en nu. Priester Theo en koster Robbie ver-
welkomden iedereen persoonlijk met een 
stevige handdruk en een brede glimlach. 
Tegen 10.00 uur: alle stoelen bezet, enke-
len stonden recht. Dus ruim 200 personen. 

Het St.-Lambertuskoor van Kiewit luister-
de de Eucharistieviering sfeervol op. Di-
rigente Nora Saels en de zangers waren 
gekleed in feestelijk zwart met voor de 
dames een blauwe sjaal om de hals. Beel-
dig mooi. Alle liederen meerstemmig ge-
zongen! Prachtig en professioneel van een 
hoogstaand niveau. 

Het thema van de viering was “dankbaar-
heid”. In zijn preek vertelde priester Theo 
hoe hij destijds in Kiewit en in Kiewit Hei-
de toekwam met de fiets, welke schaarse 
infrastructuur er voorhanden was en hoe 
hij in de voorbije jaren de wijk, de kapel en 
de Kerk zag evolueren. Hij riep ook de le-
den van het pastorale team en de dames 
en heren van de logistieke ondersteuning 
naar voor en wees erop dat zij, in de toe-
komst de daadwerkelijke steunpilaren 
zullen zijn van en in de Kerk.

Aan het einde van de viering bracht Pol 
Verheijen hulde aan ‘prefesser’ Theo. Hier 

een korte samenvatting.

Er was eens… lang geleden, een kleine 
jongen uit het Maasland. Een actieve, slim-
me, en graag geziene goede student bij de 
Kruisheren in Maaseik. Vurige muzikant in 
de collegeharmonie, maar ook chiroleider 
in zijn dorp Lanklaar. Hij getuigt vaak: ”Ik 
werd priester omdat ik veel voor de men-
sen kan doen”. In 1962 werd hij gewijd, dus 
nu 60 jaar geleden. Theo wilde ook altijd 
bijblijven en bijleren, hij studeerde nog 
theologie in Leuven en gezinswetenschap-
pen in Diepenbeek. Het bisdom benoemde 
hem tot godsdienstleerkracht in het Col-
lege van Hasselt en later in het Atheneum 
van Hasselt. Maar hij gaf ook Latijn, Grieks 
en muziek.

Zijn voorkeur ging uit om zich in te zetten 
voor jongeren: retraites en bezinningen 
geven in Herkenrode en bij de Ursulinen. 
Met zijn nieuwe aanpak inspireerde hij 
hen om de diepere waarden van het leven 
te leren kennen en te beleven. Op maat 
van zijn publiek, in een taal die de men-
sen verstaan, vaak doorspekt met de no-
dige humor en voorbeelden uit het dage-
lijkse leven. Kort na zijn wijding werd hij 
al proost van de Chiro voor Limburg en de 
Jongerengemeenschappen. Hij zette zich 
ook persoonlijk in voor Release, een jon-

Viering 60 jaar 
priesterschap 
THEO MATHIJS 
kapel Kiewit Heide
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gerenadviescentrum in de stad dat opvang 
en hulp bood aan jongeren met ernstige 
problemen. 

Enkele van de verenigingen waar Theo 
proost is of actief lid: de gezinsgroepen, 
o.a. de groepen van Kiewit maar ook als 
proost van Limburg, proost jeugdhuiswer-
king, de KWB, de Volkshogeschool waar 
hij ontelbare voordrachten en opleidingen 
heeft gegeven. Hij begeleidde ook verloof-
dencursussen in Hasselt. Hij was er ook 
stadsgids, met specialiteit de Japanse 
tuin en het oud kerkhof. Als ze me soms 
vragen “wat doet Theo?”, is het antwoord: 

“Wat doet Theo niet!”. 

Pol wil natuurlijk niet voorbijgaan aan wat 
Theo hier op de Heide, voor onze gemeen-
schap en voor de kapel allemaal deed en 
nog steeds doet. In 1964 vroeg de toenma-
lige pastoor van Kiewit, Franz Schifflers 
hem om hier in het weekend de mis op te 
dragen. Met de fiets en de toog wapperend 
in weer en wind kwam hij naar dit uiterste 
hoekje van Hasselt. 

Het moet hier goede grond zijn want sinds-
dien is hij hier niet meer weg te slaan. Het 
werd “zijn Hei”. Maar Theo kennende wil 
hij niets alleen doen. Ook vandaag niet. Hij 
wist steeds mensen rond zich te verza-
melen om van de Heide te maken wat het 
vandaag is: een gemeenschap die warm-
te, verbondenheid en dienstbaarheid uit-
straalt voor iedereen.

Zo hebben we hier naast de zondagse 

Eucharistievieringen, huwelijken en vele 
doopvieringen, de vieringen van de plaat-
selijke kleuterschool, de jaarlijkse paar-
denwijding, de maandelijkse burenbab-
bels, de zomerse Heifeesten enz.

Pol eindigt de mooie tekst met: “Dit alles 
mogen we steeds bij jou ervaren, Theo, 
dank om de bemoediging die we krijgen, 
om de dagen die we delen, om je voor-
gaan in onze vieringen, om je luisteren, je 
warmte, je rust, je humor, je vertrouwen, 
je bekommernis voor ieder van ons.”

Tot slot, Theo wist er helemaal niets van, 
zong Ludo Cox, een Kiewitenaar, Chiro- en 
Jeugdhuis-man die destijds de jeugdmis-
sen van Theo in de kerk opvrolijkte, een 
speciaal zelf geschreven en -gecompo-
neerd slotlied: “Theo, je bent een wonder, 
je bent bijzonder, we houden van jou”. Alle 
aanwezigen zongen het refrein vreugdevol 
mee. 

En iedereen mocht tijdens een gezellige 
receptie klinken op de gezondheid van 
Theo en zijn 60 jaar priesterschap. Velen 
waren vooral dankbaar en blij tochtgeno-
ten uit ‘een vorig leven’ terug te zien en bij 
te praten. En de 1020 home-made hapjes 
smaakten lekker. Warempel: een warme 
bedoening waar verbondenheid en dank-
baarheid troef waren. Echt mooi, om in de 
annalen op te nemen.

Tekst: Agnes Delsaer en Pol Verheijen 
Foto’s: Robert Steegen
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Op pukkelpop kwam ik een oude bekende 
tegen. Ze was mijn buurvrouw toen ikzelf 
nog in de Luchtvaartstraat woonde. We 
spraken af om eens bij te babbelen. Als 
bekende Kiewitenaar mag ze zeker eens 
schitteren in de Kriskras.

Maria is vooral gekend als onthaalmoeder. 
30 jaar lang heeft ze ongeveer een 30 kin-
deren opgevangen. 
Vroeger wilde ze liever verpleegster wor-
den. Maar haar vader kreeg keelkanker 
en moest 7 weken in het ziekenhuis blij-
ven. Van haar werd verwacht dat ze thuis-
bleef bij haar grootmoeder. Ze ging toen 2 
jaar halftijds naar school, waar ze techni-
sche volgde. 
Eigenlijk werd ze heel toevallig onthaal-
moeder. Een verpleegster vroeg om even 
op enkele kinderen te letten als inval voor 
iemand anders. Tijdens haar zwanger-
schap nam ze niemand aan, maar daarna 
heeft ze eerst 10 jaar voor Kinderwelzijn 
en nog eens 20 jaar voor de Bond als ont-

haalmoeder gewerkt. Toen haar man op 
pensioen ging, heeft ook zij uiteindelijk 
gekozen voor de rust. 

Een memorabel moment toen gedacht 
werd dat zij, tijdens een wandeling met 
de eerste kinderen van de dienst, na haar 
vier kinderen er nog een tweeling had bij-
gekregen.

Of het nu ook echt rustiger is gewor-
den? Dat is bij ‘Tante Tholen’ niet moge-
lijk. Elke dag doet ze iets in huis. Ze geeft 
niets uit handen. Ze gaat minstens 3 keer 
per week wandelen om van de stilte te ge-
nieten. Dat is niet altijd mogelijk, want ze 
komt altijd wel iemand tegen.
Bij mooi weer worden de fietsen uitge-
haald en trekken ze rond.

Ze is zeer geëngageerd voor de inwoners 
van Kiewit. Zo werkt ze voor Ziekenzorg. 
Iedere maand gaat ze huisbezoeken doen 
bij oudere mensen die niet meer goed 
te been zijn. Bij feestdagen brengen ze 
dan cadeautjes rond. Haar man brengt 
Kriskras Kiewit rond en is ook nog een 
KWB-kernlid.
Vrijwilliger zijn is een nobele zaak.

Dus als je Maria tegenkomt op haar wan-
deling, vergeet dan zeker niet een babbel-
tje te slaan, want vertellen dat kan ze als 
de beste! 

Karine Peters

Maria Steutelings
Vooral bekend als madammeke Tholen of ‘Tante Tholen’
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Wanneer je op 18 september onder je paraplu door het Kiewit-
domein wandelde, zag je misschien de eerste herfstbladeren al 
verkleuren. Het laatste streepje zon heeft de Kiewitboerderij net 
verlaten en de verse regen in de lucht vermengt zich met een 
zachte geur van curry. Hoewel de natte druppels op je hoofd in 
contrast staan met die vrolijk gekleurde vlagjes van de Lindedreef, 
gonst het van de bedrijvigheid in de tent van het Kiewitfonds. Van-
onder dat gezellig witte tentje komen de geluiden van een bende 
die maar al te blij is om jou te verrassen in je zoektocht naar het 
perfecte hapje. Een schuimende Qui Vivit maakt de gemoederen 
wat zachter en de Zuid-Afrikaanse bobotie voelt als een warm de-
kentje op een frisse dag. Nee, het is misschien niet de zonnige 
editie zoals die van vorig jaar. Maar al dat enthousiasme voor de 
goede zaak, dat maakte van Amuse ook dit jaar weer een feest dat 
je niet had willen missen.

Voor de Zuid-Afrikanen onder ons:
Wanneer jy op 18 September onder jou sambreel in die Kiewit-
domein het gekuier, het jy dalk die eerste herfsblare klaar sien 
verkleur. Die laaste streepie son het die Kiewitplaas net verlaat en 
die vars reën in die lug vermeng homself met die sagte geur van 
kerrie. Hoewel die natte druppels op jou kop in kontras staan met 
die vrolik gekleurde vlaggetjies van die Lindedreef, gons dit van 
die bedrywigheid in die tent van die Kiewitfonds. Vanonder daai 
oulike wit tentjie kom die geluide van ’n klomp wat maar al te bly 
is om jou te verras in jou soektog naar daai perfekte peuselhappie. 
’n Vonkelende Qui Vivit maak die gemoedere ’n bietjie sagter en 
die Suid Afrikaanse bobotie voel soos ’n warm kombers op ’n koue 
dag. Nee, dis dalk nie die sonnige edisie soos die een van laasjaar 
nie. Maar al daai entoesiasme vir die goeie doel, maak van Amuse 
ook hierdie jaar ’n partytjie wat jy nie sou wou mis nie. 

Jana Peeters

Natte editie Amuse 2022 - toch weer een feest!
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Weer een succesverhaal 
van “De Feestbevers”
Wat begon als een succesvolle kerstboomactie 
eind 2021 werd verdergezet met een succes-
volle BBQ voor de bewoners van de Hasseltse 
Beverzakstraat. Het feest comité “De Feestbe-
vers” werd boven de doopvont gehouden met 
een tiental zeer geëngageerde buren.

Het unieke was dat ook de inwoners van de 
Hasseltse Beverzakstraat, dat op het grondge-
bied van Zonhoven ligt, betrokken werden bij 
de BBQ van 28 augustus. De voorinschrijvin-
gen liepen zeer vlot binnen en al vlug zaten we 
aan een mooi totaal van 97 eters. De weergo-
den waren ons goedgezind waardoor nog meer 
buren kwamen opdagen en we op een totaal 
uitkwamen van ongeveer 120 BBQ-liefhebbers. 
Succes is hier dus een understatement.

Gelukkig hadden “De Feestbevers” hiermee 
rekening gehouden. De gehuurde koelwagen 
werd goed volgepropt met de nodige drank, ar-
rosticini’s en groenten om toch maar zeker te 
zijn dat iedereen voldoende kon eten en drin-
ken.  De medewerkers waren goed herkenbaar. 
Ze droegen allemaal een voor deze gelegen-
heid aangekochte witte T-shirt met onze mas-
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cotte op gedrukt. Het zal jullie niet verbazen 
dat deze mascotte een bever is. De Stad Has-
selt voorzag ons van voldoende tafels, stoelen 
en een kraampje. 

Het werd een gezellige drukte, iedereen was 
tevreden over de geleverde kwaliteit van 
broodjes, salade en arrosticini’s. Het bewijs 
hiervan? Ales was goed opgebruikt op het ein-
de van de avond. En dat de bewoners dit kon-
den appreciëren mag blijken uit de vele leuke 
en positieve reacties: “Hier zaten we al lang 
op te wachten.”, “Hopelijk volgend jaar op-
nieuw.”, “Fijn dat ook de Zonhovenkant erbij 
mag zijn.” “Zo gezellig hebben we het al een 
hele tijd niet meer gehad.”

De foto’s bewijzen waarschijnlijk beter dan 
vele lijnen tekst dit succesverhaal.

Een dikke proficiat aan alle leden van het feest 
comité “De Feestbevers”, dat heel hard haar 
best heeft gedaan. Dikke duim! En volgend 
jaar opnieuw!

Johan Keunen
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“Restodag de Beverzak” 
culinair een topper

Tradities in ere houden. Dat moet Robbie 
Jeuris gedacht hebben, want twee keer per 
jaar organiseert de vzw Heiwind “Restodag 
de Beverzak”. Mensen samenbrengen in 
een gezellige sfeer en tevens culinair ver-
wennen, die formule spreekt aan. Vandaar 
ook het succes.

Woensdag 5 oktober was het weer zover. 
Met 190 inschrijvingen mag zeker gespro-
ken worden van een super opkomst. Geluk-
kig werden twee shiften voorzien. Aan een 
democratische prijs van 15 euro voor de vol-
wassenen en 10 euro voor de kinderen kreeg 
je een menu voor de kiezen om “u” tegen te 
zeggen: tomatensoep met balletjes, konin-
ginnenhapje met frietjes, een kommetje sla 
en als nagerecht verse fruitsalade. Neen, 
niet uit pakjes of bokalen. Alles heel vers ge-
maakt en op de traditionele manier gekookt. 
Het culinair festijn werd compleet met alle 
dranken aan heel betaalbare prijzen.
Al heel vroeg waren vele vrijwilligers in de 
weer om tafels en stoelen op hun plaats te 
sleuren, deze tafels te voorzien van de place-
matjes, borden en het nodige bestek. Verse 
fruitsalade mag je letterlijk nemen. Kilo’s 
fruit wassen, schillen, in stukjes snijden 
en verdelen over de schoteltjes. Een hele 
karwei! Voor de bediening van al dat lek-
kers tijdens de tweede en ook grootste shift 
werd de hulp ingeroepen van twee ervaren 
garçons. De dranken werden geschonken en 
rondgebracht door eigen mensen.

En dan mag het gezegde “vele handen ma-
ken licht werk” wel van toepassing zijn. 
Dankzij een uitstekende kok, een puike or-
ganisatie en vele hardwerkende collega’s 
kon iedereen heel tevreden terugkijken op 
een zeer geslaagde editie van “Restodag de 
Beverzak”. 

Johan Keunen
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Straatfeest van de 
SCHRIJNBROEKSTRAAT 
 
Het buurtleven in dit stukje van Kiewit is niet dood. De 
meerderheid van de straat ging in op de uitnodiging voor 
het buurtfeest op 25 juni 2022. Reeds verschillende jaren 
werden activiteiten en eten georganiseerd voor jong en 
oud. Ook dit jaar. 
Het werd een leuke dag waarop kinderen op straat konden 
spelen en er ruimte was voor de volwassenen om bij te 
praten. 

We hadden naast het springkasteel, een zoektocht, een 
escapetent, een vogelpiktornooi en een optreden van Toe-
ternietoe. Zowel kinderen als volwassenen namen hieraan 
deel, met het nodige enthousiasme. We mochten ze allen 
een succes noemen.
Zelfs een plensbui kon de pret niet bederven.

Geert Leenaerts



16

Plaats van het jaarlijks gebeuren was de kapel op Kiewit 
Heide. De 28 kleuters van De Beverzak mochten hun boe-
kentassen laten wijden door Theo Mathijs. Altijd een bij-
zondere belevenis met de kinderen. Spontaan maar vooral 
schattig is hier zeker op zijn plaats.

De viering gaat altijd gepaard met de nodige, aangeleerde 
liedjes die de kleintjes heel enthousiast en luidkeels, aan-
gemoedigd door Theo, meezingen. De juffen hadden weer 
hun uiterste best gedaan voor een geoliede organisatie. Dat 
er voldoende wijwater over de kleine hoofdjes gegoten werd, 
deed wel enkele schatjes net niet naar adem snakken.

Even legde Theo ook de hand op het hoofd. Wij willen im-
mers dat ze opgroeien tot fijne jongens en meisjes. En dit 
alles onder de goedkeurende blikken en enkele ontroeren-
de traantjes van heel wat ouders en grootouders die hiervan 
getuigen wilden zijn.

Het thema was bijzonder passend: Jezus, de Goede Herder. 
Kiewit Heide heeft met Theo een fijne, goede herder. De 
kleuters hadden een passend knutselwerkje ineengestoken 
wat dit mooi uitbeeldt. 

60 kaarsjes priesterschap mag hij uitblazen. Dat werd ook 
speciaal gevierd met onze kleintjes. Hij mocht dan ook uit 
de handen van directeur Wilfried Op ‘t Roodt een behoorlijk 
grote fles met lekkere inhoud ontvangen. De kleine hint van 
Wilfried dat je deze fles niet alleen kan opdrinken is hopelijk 
goed overgekomen. 

Gezegend en blij heeft iedereen de kapel weer verlaten, een 
fijn schooljaar tegemoet.

Wilfried op ‘t Roodt en Johan Keunen

De allerkleinsten 
laten hun 

boekentassen 
wijden
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Gezellige burenbabbel, 
buren die babbelen

Wil je graag eens een babbeltje slaan met je buren? Bu-
ren, die al jaren in jouw straat of wijk wonen. Of zelfs naast 
jou wonen. Maar bij wie het niet gelukt is om nader kennis 
mee te maken. Buren waarbij je, telkens je hem of haar 
tegenkomt, heel vriendelijk een hand naar op steekt, maar 
toch niet echt kent. Geef toe, de gelegenheid heeft zich niet 
voorgedaan om met die mensen een fatsoenlijk klapke te 
doen. Iedereen heeft de mond vol van netwerking, maar 
dan hebben ze het meestal op professioneel vlak. Het net-
werkje binnen hun wijk, daar hebben ze nog geen tijd voor 
gemaakt.

Welnu, hier is jullie kans om wat meer leuke buren te ont-
moeten en hiermee samen een glaasje te drinken. Al jaren 
wordt op iedere tweede zondag van de maand, op “de Hei” 
dus, een burenbabbel georganiseerd. Alleen voor de men-
sen van Kiewit-Heide? Neen hoor, groot Kiewit is verte-
genwoordigd en zeker ook een aantal buren uit Zonhoven.

Moet ik dit bewijzen? Neen, met woorden kan ik je waar-
schijnlijk niet overtuigen, kom gewoon op de tweede zon-
dag van iedere maand, telkens vanaf 10.45 uur naar zaal 
de Heiwind.

Johan Keunen
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Een hobby als een ander
Zondag, 23 oktober, mocht organisator Lut 
Knaepen de deuren van de zaal Heiwind weer 
opengooien voor de ondertussen bekende 
Hobbybeurs. Een 14-tal standhouders was er 
welkom om het beste van hun kunnen tentoon 
te spreiden en te verkopen. De foto’s vertellen 
eigenlijk het hele verhaal. 

Houten kerstbomen, paddenstoelen beelden, 
kaartjes in kunstige creaties en schitteren-
de juweeltjes die menig vrouwenhart konden 
bekoren, keramiek ten voeten uit, allerlei 
zelfgemaakte gadgets en oorbellen voor het 
goede doel, een houtdraaier met soms heel 
verfijnde creaties, schilderijtjes, gehaakte 
poppetjes. Je bedenkt het maar, het was er. 
Een allegaartje van zeer mooie resultaten. 
Je zag ook hobbyisten hun werkjes, zoals ju-
weeltjes en wenskaarten, ter plaatse maken.

Deze supermooie editie mocht dan ook meer 
dan 200 bezoekers verwelkomen. En dat ze 
genoten hebben! 

Lut Knaepen en Johan Keunen
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 

AANVANG”
“UUR 
EINDE” INFO TEL.NR. WEBSITE

ZO 13-11 Gezinsviering met Vormelingen Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Sint-Lambertuskerk, Kiewit 11.00 uur 12.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01 www.kerknet.be

MA 14-11 tot 
VR 23-12 Kerstbeurs Pastoraal Informatiecentrum vzw Tulpinstraat 75 10.00 uur 17.00 uur Karen Geurts 011 24 90 10

www.kerknet.be/bisdom-hasselt/
artikel/activiteiten-het-pastoraal-infor-
matiecentrum

MA 14-11 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
WO 16-11 Bezoek Corda Campus Kwb Kiewit Corda Campus 14.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
DO 17-11 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01

ZA 19-11 Workshop ‘Snoeien van fruitbomen’ Domein Kiewit i.s.m. Den Boogerd en 
de Boomgaardenstichting Domein Kiewit 09.00 uur 16.00 uur Marleen Ritzen 011 23 98 98 www.domeinkiewit.be

ZO 20-11 Dierendag Domein Kiewit Domein Kiewit 14.00 uur 17.00 uur Stien Stassen 011 23 93 35 www.domeinkiewit.be
ZO 20-11 Mosseldag / Eetdag Hades Kiewit BBC Basket De Binder 11.30 uur 19.30 uur Kurt Vanleysen info@hadesbbc.be
WO 23-11 WK Voetbal - Café Qatar vzw Heiwind zaal Heiwind 20.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53
WO 23-11 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 24-11 Filo café KiewitFun De Binder 19.30 uur 21.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
DO 24-11 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54 www.kwb.be/kiewit

ZA 26-11 Adventskransen maken Pastoraal Informatiecentrum vzw Tulpinstraat 75 10.00 uur 16.00 uur Karen Geurts 011 24 90 10
www.kerknet.be/bisdom-hasselt/
artikel/activiteiten-het-pastoraal-infor-
matiecentrum

ZA 26-11 Workshop: ‘Maak je moestuin winterk-
laar’ Domein Kiewit Domein Kiewit 09.30 uur 12.00 uur Marleen Ritzen 011 23 98 98 www.domeinkiewit.be

ZO 27-11 WK Voetbal - Café Qatar vzw Heiwind Zaal Heiwind 14.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53
MA 28-11 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DI 29-11 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit De Binder cafetaria 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
DO 01-12 WK Voetbal - Café Qatar vzw Heiwind zaal Heiwind 16.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53
DO 01-12 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63

ZO 04-12 Soep ten voordele van de warmste 
week Chiromeisjes Kiewit Lokalen @Vijversstraat 8 14.00 uur 18.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 

ZO 08-12 Gezinsviering met vormelingen Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Sint-Lambertuskerk, Kiewit 11.00 uur 12.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01 www.kerknet.be

VR 09-12 tot 
VR 23-12 Geschenkenbeurs Pastoraal Informatiecentrum vzw Tulpinstraat 75 10.00 uur 17.00 uur Karen Geurts 011 24 90 10

www.kerknet.be/bisdom-hasselt/
artikel/activiteiten-het-pastoraal-infor-
matiecentrum

ZO 11-12 Gezinsviering vormelingen Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Sint-Lambertuskerk, Kiewit 11.00 uur 12.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01 www.kerknet.be
ZO 11-12 Heiborrel Feestcomité Heiwind Schutterspleintje Kiewit 15.00 uur Robbie Jeuris 0477 83 09 68
ZO 12-2 Gezinsviering met vormelingen Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Sint-Lambertuskerk, Kiewit 11.00 uur 12.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01
DI 13-12 Kerstfeest Femma De Binder 19.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
WO 14-12 Bloemschikken Femma De Binder 9.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 15-12 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZA 17-12 Kerstfeest Kwb Kiewit De Binder 18.00 uur Paul Schoofs 0494 29 17 31 www.kwb.be/kiewit
DO 22-12 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 9054 www.kwb.be/kiewit
DI 27-12 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit De Binder cafetaria 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
ZA 07-01 Nieuwjaarswandeling & drink Kwb Kiewit Wordt later meegedeeld 13.30 uur Pierre Motmans 011 21 29 34 www.kwb.be/kiewit
MA 09-01 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 12-01 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
WO 18-01 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 19-01 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54 www.kwb.be/kiewit
MA 23-01 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 26-01 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
DO 26-01 Filo café KiewitFun De Binder 19.30 uur 21.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZO 29-01 Pannenkoekendag Ouderraad De Kievit De Binder 15.00 uur 19.00 uur Griet Knapen
ZO 29-01 Kiewit Wintert Domein Kiewit Domein Kiewit 13.30 uur 17.00 uur Stien Stassen 011 23 98 98 www.domeinkiewit.be
DI 31-01 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit De Binder cafetaria 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
ZA 04-02 Aspeace (fuif) Chiromeisjes Kiewit Lokalen @Vijversstraat 8 21.00 uur 03.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 
MA 06-02 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 09-02 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZO 12-02 Valentijn ontbijt Kwb Kiewit De Binder 09.30 uur 12.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit

WEKELIJKS Wandelen op maandag Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Yoga op maandag  
(behalve op 26-12 en 2-1) 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 feestdagen) KiewitFun De Binder 19.15 uur 20.15 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 
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ZO 13-11 Gezinsviering met Vormelingen Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Sint-Lambertuskerk, Kiewit 11.00 uur 12.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01 www.kerknet.be

MA 14-11 tot 
VR 23-12 Kerstbeurs Pastoraal Informatiecentrum vzw Tulpinstraat 75 10.00 uur 17.00 uur Karen Geurts 011 24 90 10

www.kerknet.be/bisdom-hasselt/
artikel/activiteiten-het-pastoraal-infor-
matiecentrum

MA 14-11 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
WO 16-11 Bezoek Corda Campus Kwb Kiewit Corda Campus 14.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
DO 17-11 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01

ZA 19-11 Workshop ‘Snoeien van fruitbomen’ Domein Kiewit i.s.m. Den Boogerd en 
de Boomgaardenstichting Domein Kiewit 09.00 uur 16.00 uur Marleen Ritzen 011 23 98 98 www.domeinkiewit.be

ZO 20-11 Dierendag Domein Kiewit Domein Kiewit 14.00 uur 17.00 uur Stien Stassen 011 23 93 35 www.domeinkiewit.be
ZO 20-11 Mosseldag / Eetdag Hades Kiewit BBC Basket De Binder 11.30 uur 19.30 uur Kurt Vanleysen info@hadesbbc.be
WO 23-11 WK Voetbal - Café Qatar vzw Heiwind zaal Heiwind 20.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53
WO 23-11 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 24-11 Filo café KiewitFun De Binder 19.30 uur 21.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
DO 24-11 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54 www.kwb.be/kiewit
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MA 28-11 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DI 29-11 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit De Binder cafetaria 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
DO 01-12 WK Voetbal - Café Qatar vzw Heiwind zaal Heiwind 16.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53
DO 01-12 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63

ZO 04-12 Soep ten voordele van de warmste 
week Chiromeisjes Kiewit Lokalen @Vijversstraat 8 14.00 uur 18.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 

ZO 08-12 Gezinsviering met vormelingen Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Sint-Lambertuskerk, Kiewit 11.00 uur 12.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01 www.kerknet.be
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DI 13-12 Kerstfeest Femma De Binder 19.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
WO 14-12 Bloemschikken Femma De Binder 9.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 15-12 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
ZA 17-12 Kerstfeest Kwb Kiewit De Binder 18.00 uur Paul Schoofs 0494 29 17 31 www.kwb.be/kiewit
DO 22-12 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 9054 www.kwb.be/kiewit
DI 27-12 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit De Binder cafetaria 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
ZA 07-01 Nieuwjaarswandeling & drink Kwb Kiewit Wordt later meegedeeld 13.30 uur Pierre Motmans 011 21 29 34 www.kwb.be/kiewit
MA 09-01 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Vera Verheijden 0473 88 32 21
DO 12-01 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
WO 18-01 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 19-01 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54 www.kwb.be/kiewit
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DO 26-01 Filo café KiewitFun De Binder 19.30 uur 21.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZO 29-01 Pannenkoekendag Ouderraad De Kievit De Binder 15.00 uur 19.00 uur Griet Knapen
ZO 29-01 Kiewit Wintert Domein Kiewit Domein Kiewit 13.30 uur 17.00 uur Stien Stassen 011 23 98 98 www.domeinkiewit.be
DI 31-01 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit De Binder cafetaria 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
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ZO 12-02 Valentijn ontbijt Kwb Kiewit De Binder 09.30 uur 12.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit

WEKELIJKS Wandelen op maandag Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00
Yoga op maandag  
(behalve op 26-12 en 2-1) 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 feestdagen) KiewitFun De Binder 19.15 uur 20.15 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
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Het grote zomerfeest in Kiewit? Ja, ook Pukkel-
pop, maar vooral 9 avonden gratis cinema aan 
ons kasteel. Over koken, liefde, natuur, klas, pure 
cinema, rock and roll en als klap op de vuurpijl, 
Grease, zeshonderd meezingers waren aanwe-
zig. In totaal kwamen 2.500 mensen, jong en oud, 
genieten van de magie van het witte doek, met als 
extra, elke avond een prachtige zonsondergang.
De strandstoelen, zelf meegebrachte tuinstoelen 
en dekentjes moesten naar het einde elke dag 
aangevuld worden door extra stoelen. De weide 
voor de vijver overstroomde met enthousiaste kij-
kers, die aan de toffe toog van Koe-vert terecht 
konden voor een hapje en een drankje.

Maar wie heeft toch voor al dat moois gezorgd? 
Ik vroeg het aan Lore Praet, de coördinator van 
Cinema Zed Hasselt.
Lore: In samenwerking met de Stad Hasselt 
kozen we dit jaar voor de nieuwe formule. De 
opkomst heeft onze verwachtingen meer dan 
overtroffen. De cijfers én de positieve reacties 
versterken onze overtuiging dat de Zomerfilm in 
Hasselt degelijk zijn plaats verdient. 

Cinema Zed zomerde in Kiewit
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Komen jullie nog terug?
Lore: Uit een bevraging blijkt dat de periode (laat-
ste week augustus) en de plaats, de natuur van 
het Domein Kiewit veruit de grootste argumenten 
zijn voor de Zomerfilm in Kiewit.

Hebben jullie eigenlijk ook nog een ander 
filmaanbod?
Lore: Eigenlijk zijn wij een filmzaal in de stad, 
in De Nieuwe Zaal, Maastrichterstraat 96. Elke 
zondag, maandag en dinsdag kan je bij ons te-
recht voor een mooie selectie films. Online vind 
je meer info op cinemazed.be

Nog speciale tips?
Lore: Exclusief voor Kriskras Kiewit hier een pri-
meur: Van 9 tot 16 december ons jaarlijks festival 
Ciné Solidair, nu eindelijk terug live, met  interes-
sante documentaires in aanwezigheid van regis-
seurs  en experts. 
In afwachting alvast welkom op ons gewoon aan-
bod, met straffe films in november zoals Onze 
Natuur, Close en Zillion.
Oja, ik vergeet bijna te zeggen dat we een toffe 
toog hebben, waarachter goede service en film-
praatjes onze extra troeven zijn van onze vrijwil-
ligers. 
Tot in de zaal.

Hendrik Geurts
Zed-fotografen:  

Saverio Sammartino en Jody Steyls
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De kerststal
18de editie kerstanimatie in de Luchtvaartstraat

PROGRAMMA
We zijn verheugd u onderstaand programma te kunnen aanbieden.*
Met de eventuele opbrengsten worden sociale werken ondersteund.

Vrij  09/12/2022: 19.00 uur - 24.00 uur: openingsavond 18de editie.
 19.00 uur - 20.30 uur: receptie.

Doorlopende diavoorstelling van de vorige edities en niet 
verwachte zachte muziek.

Zat 10/12/2022: 19.00 uur - 24.00 uur: lichtwandeling doorheen de winterse 
natuur.

 20.00 uur: vertrek familiewandeling met tussenstop (opwarmer) 
op het vliegveld en verloting van 3 luchtdopen.

Zon 11/12/2022: 14.30 uur - 18.00 uur: kerstmarkt.
 Plaatselijke kunstenaars stellen hun werken voor en bieden ze 

aan als kerstcadeau.

Vrij 16/12/2022: 19.00 uur: Doors.
 20.00 uur - 22.00 uur: ‘Ouder worden voor beginnelingen’. 

Kiewitenaar Toon Hermans brengt in de stal filosofische 
Nieuwjaars- reflecties met vocale en muzikale steun van Jan en 
Ludo Cox (troubadours uit Kiewit).

Zat 17/12/2022: 19.00 uur - 24.00 uur: ‘Bok’ & Afterparty.
 20.00 uur - 21.30 uur: “Bok” degustatie speciale bieren door 

Dépot 30.
 22.00 uur – 24.00 uur: “Afterparty” met dj ‘Bart’.

Vrij 23/12/2022: 19.00 uur - 24.00 uur: Pre-Kerstavond.
 20.30 uur: Kerstverhaal door E.H. professor Matthijs, 

opgeluisterd door het Pieter-Jan Van Paeschen koor.

Vrij 06/01/2023: 19.00 uur – 24.00 uur: Faute Après-skiparty met dj ‘Waar’.

Zat 07/01/2023: 19.00 uur – 24.00 uur: Tijdloze rockcafé (wintereditie).

Vrij 13/01/2023: 19.00 uur – 24.00 uur: Gezelschapsspelen (kaarten, Rummikub, 
Uno, Rewo)

Zat 14/01/2023: 19.00 uur – 24.00 uur: Talentenavond.
 20.30 uur: Jaarlijkse Karaoke o.l.v. ‘Dimitri’. Iedereen kan zijn 

muzikale en artistieke talenten laten bewonderen.

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

de initiatiefnemers.
* Onder voorbehoud van de evolutie van de covid-19 besmettingen en maatregelen.
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KERST IN HET PIC - 2022
Zoveel om te beleven
in het Pastoraal Informatiecentrum vzw
 
KERSTBEURS
Vanaf 14 november 2022 t.e.m. 23 december 2022
Alle dagen open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Gesloten op 
maandagvoormiddag, zaterdagnamiddag en zondag.
Een ruim aanbod van kerststallen, kerstgroepen en –beel-
den, en zoveel andere sfeervolle kerstartikelen.

ADVENTSKRANSEN MAKEN
Op zaterdag 26 november 2022  
van 10.00 uur t.e.m. 16.00 uur
Van harte welkom om alleen, met vrienden en familie, of 
in groep een adventskrans te komen maken in de gangen 
van het Pastoraal Centrum. Wij zorgen voor de krans, de 
kaarsen, het groen, en ander materiaal.

GESCHENKENBEURS
Vanaf zaterdag 11 december t.e.m. 23 december 2021.
Ganse dag open op de zaterdagen 11 en 18 december. 
Gesloten op zondag en maandagvoormiddag.
Ondertussen is onze ‘Geschenkenbeurs’ een traditie: 
eigenzinnige, zinvolle en verrassende geschenken, niet 
commercieel, maar eerlijke producten die mooi en niet te 
prijzig zijn.

Pastoraal Informatiecentrum vzw PIC
Tulpinstraat 75 -  3500 Hasselt/Kiewit 
Ruime parking!
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Ik twijfelde
of ik de ballerina
nu als jongen of als meisje zou tekenen,
of, of ik nu het meisje moest laten voetballen.

Of ik nu de vingervlugge gauwdief
blank moest laten zijn, de voetballer Arabisch,
of alle hobbies actief moesten zijn 
zoals zwemmen en wie 
ik zou laten lezen.

Ik twijfelde of
een vogelhuisje in elkaar laten steken 
nu als kinderarbeid zou kunnen worden gezien, 
want dat was toevallig de moslima,
die handiger was, dan ik.

Jee Kast

GEZINSVIERINGEN
Parochie Kiewit

Elke 2de zondag van de maand

11 september
9 oktober
13 november
11 december
8 januari
12 februari
12 maart
6 maart: witte donderdag voetwassing
7 maart: Goede vrijdag passietocht
8 maart: paaswake (Kiewit)
9 april: paasviering (Kuringen)
14 mei
11 juni
24 juni: Gezinsdag, PCS Tulpinstraat 75Dirk Vercampt
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Het laatste weekend van augustus stond 
traditiegetrouw volledig in het teken van 
de opendeurdagen van Aero-Kiewit. Waar 
dit evenement normaal gezien elk jaar 
plaatsvindt, was dit door de covid pande-
mie jammer genoeg twee opeenvolgende 
jaren niet mogelijk. Tijdens de voorberei-
dingen was het voor ons dan ook dikwijls 
aftasten welke richting we uit moesten 
met editie 2022. We zaten met vele vraag-
tekens. De opendeurdagen zouden zonder 
twijfel opnieuw gaan plaatsvinden, maar 
in welke vorm? Moesten we de draad 
weer oppikken waar hij twee jaar geleden 

gestopt was? Moesten we gaan voor een 
kleinere editie? Deze vragen waren moei-
lijk te beantwoorden. 

Uiteindelijk hebben we beslist om deze 
editie volledig uit te werken net als de 
voorgaande jaren. En wat een editie 
mocht het worden! De weergoden waren 
ons uitzonderlijk goed gezind, de mensen 
wilden graag terug naar buiten afgelopen 
zomer. We mochten zowel op zaterdag als 
op zondag 15.000 bezoekers ontvangen! 
Een absoluut record! Jong en oud heeft 
een zeer leuke tijd beleefd tijdens deze 
twee dagen zoals duidelijk zichtbaar op 
de foto’s. De jaarlijkse traditie voor de 
allerkleinste bezoekers, onze “balletjes-
drop” uit het vliegtuig, bleek nog steeds 
een schot in de roos! En dankzij een goe-
de stroomlijning met drie performante 
vliegtuigen hebben we meer mensen dan 
ooit zeer blij gemaakt met een kennisma-
kingsvlucht in de regio!

Kortom, wij kijken met een zeer goed ge-
voel terug op de afgelopen editie van onze 
opendeurdagen en zijn momenteel al vol 
energie gestart met de voorbereidingen 
van editie 2023. We kijken er dan ook naar 
uit om jullie massaal opnieuw te verwel-
komen op 26 en 27 augustus 2023! 

Tot volgend jaar!

Maarten Nollet

Opendeurdagen Aero Kiewit namen weer een hoge vlucht
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In het kader van goed nabuurschap 
werd aan Jan Evens, Voorzitter Albatros 
Zweefvliegclub, gevraagd welke afspra-
ken er werden gemaakt rond het gebruik 
van de lange lier en de afsluiting van de 
Vliegveldstraat op geregelde tijdstippen. 
Hieronder zijn verslagje.

Beste Buur,
 
In oktober 2021 werd de lange lierbaan in 
gebruik genomen door Albatros Zweef-
vliegclub waarbij de Vliegveldstraat op 
bepaalde dagen afgesloten wordt. Door de 
verlenging van de lierkabel met 300 me-
ter is het lieren een bruikbaar alternatief 
geworden voor het sleepvliegtuig. En dus 
een belangrijke bijdrage in het terugdrin-
gen van het geluidsniveau. Via KrisKras 
Kiewit willen wij de omwonenden extra in-
formatie geven plus een overzicht van één 
jaar lange lierbaan.
 
De toelating
De toestemming om de Vliegveldstraat af 
te sluiten, houdt het volgende in:
- Het kan enkel tijdens de weekends, 

feestdagen en periodes gedurende 
schoolvakanties. 

- Met een maximum van 75 dagen per jaar.
- Het afsluiten dient vóór 8.00 uur ‘s mor-

gens gemeld te worden op de eerste pa-
gina van de website van Albatros Zweef-
vliegclub: www.zweefvliegen-hasselt.be

- De website van Aero-Kiewit herneemt 
eveneens de informatie.

Opening lange lierbaan 
Of de straat effectief wordt afgesloten 
hangt af van vele factoren:
- Het moet natuurlijk behoorlijk weer zijn, 

geen neerslag bv. maar ook geen ster-
ke zijwind want de kabel moet nadat 
de zwever heeft losgehaakt ingehaald 
kunnen worden binnen het vliegveld. De 
hoogte van de wolken moet minstens 
400 meter zijn.

- De startplaats ten oosten van de straat 
moet voldoende droog zijn.

- Er is voldoende activiteit voorzien. Voor 
een gering aantal starts wordt de straat 
niet afgesloten.

Het kan zijn dat de aangekondigde afslui-
ting vertraagd wordt tot het weer goed 
genoeg is. Dit wordt dan gemeld op de 
website.
 
Voorbereiding
De hele voorbereiding inclusief de signali-
satie van de omleiding vraagt 40 minuten 
met een 6-tal clubleden. Na de activiteit 
wordt alles opgeruimd en de straat zo 
vlug mogelijk terug geopend. We probe-
ren steeds de periode van afsluiten te be-
perken. Indien we ‘s anderendaags vlie-
gen mag de signalisatie ter plaatse blijven 
maar dient wel omgedraaid of afgedekt te 
worden.

Lieren en slepen 
Men vraagt mij waarom er soms toch nog 
gesleept wordt terwijl de straat afgeslo-
ten is. 
De reden is dat een deel van de piloten in 
opleiding is en ook moet kunnen sleep-
vliegen voor het geval het lieren niet mo-
gelijk is. 
Ook ervaren piloten moeten alle 90 dagen 
minstens 3 vluchten doen per startwijze 
om getraind te blijven. 
Prestatietoestellen, welke voor een grote 
afstandsvlucht vertrekken, worden soms 
tot aan de thermiek gesleept. Dit wanneer 
de hoogte die met de lier bereikt wordt 
weinig kans geeft om aansluiting te vin-
den met de thermiek. 

Beginnende piloten doen hun eerste solo-
vluchten in sleep tot ze de nodige ervaring 
hebben om ook solo te gaan aan de lier. 
In al die gevallen wordt het lieren korte 
tijd vervangen door het sleepvliegen. Toch 
blijft de straat dan afgesloten om een uni-
forme en duidelijke situatie te hebben. 

De lange lierbaan en de Vliegveldstraat
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Wat trouwens een vereiste was van het 
Directoraat-generaal van de Luchtvaart.
Statistiek: eerste jaar lange lierbaan 
(15/10/2021 tot 14/10/2022)

- De Vliegveldstraat werd 39 dagen afge-
sloten.

- 581 lange lierstarts werden gedaan.
- 62% waren lierstarts en 38% sleep-

starts.
Op de korte baan (880 meter kabel) halen 
we (zonder wind) een gemiddelde hoogte 
van 300 meter en op de lange baan (1200 
meter kabel) gemiddeld 450 meter.
 
Nog enkele weetjes:
 
- De kunststofkabel (Dyneema) van 6 mil-

limeter diameter kan 3500 kilogram 
trekken en weegt slechts 23 kilogram 
per 1000 meter.

- Om het zweefvliegtuig niet over te be-
lasten is er een breukstuk in de kabel 
voorzien, vlak bij de zwever, dat breekt 
bij gemiddeld 750 kilogram trekkracht.

- Na het loskoppelen wordt de kabel strak 
gehouden dankzij een kleine parachute. 
Dit laat toe om de kabel via een spoel-
mechanisme mooi op te rollen.

- Jongeren mogen de opleiding aanvan-
gen kort voor hun 14de verjaardag.

- Na 50 á 60 vluchten met een instructeur 
is men klaar voor een eerste solovlucht. 
Je moet dan wel effectief 14 jaar zijn en 
de medische keuring gedaan hebben.

- Albatros is een club van vrijwilligers en 
elk lid moet per jaar 20 werkuren pres-
teren.

- Niemand krijgt een vergoeding onge-
acht welke functie hij heeft binnen de 
vereniging.

- Eenmaal boven is het gebruik van de 
zweefvliegtuigen gratis ongeacht de 
duur van de vlucht.

- Met een budget van € 1200 kan men een 
gans jaar zweefvliegen.

Wij begrijpen dat een afgesloten Vlieg-
veldstraat een omweg vraagt en danken u 
dan ook voor uw begrip. 
Wie interesse heeft om deze startmetho-
de eens van nabij te zien kan ons contac-
teren via het info adres: secretariaat@
zweefvliegen-hasselt.be.

Lid worden en leren zweefvliegen kan na-
tuurlijk ook!
 
Met vriendelijke groeten,

Jan Evens,  
Voorzitter Albatros Zweefvliegclub
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Overzicht pogingen en 
effectieve inbraken 
sinds 2017
Op het kaartje zie je een overzicht van 
de inbraken of pogingen tot inbraak 
sinds 2017 in Kiewit. 2017 was blijk-
baar een topjaar!
Wie graag iets gedetailleerder wil 
kijken, kan dit kaartje altijd opvragen 
via BIN.kiewit@gmail.com. Met plezier 
wordt dit naar jou doorgemaild.

Johan Keunen 31

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Beste Kiewitenaar, 
 

Heb je dringende hulp nodig 
in België? Je kan de noodcentrales nu ook 
via app bellen: app 112 BE
 
Het belangrijkste voordeel van de app 112 
BE is dat je de noodnummers niet moet 
onthouden en je deze dus ook niet kan 
vergeten als je in paniek bent. Je klikt ge-
woon op het icoontje van brandweer, am-
bulance of politie afhankelijk van welke 
hulp je nodig hebt.
 
De noodcentrales kunnen je dankzij deze 
app makkelijker terugvinden. Op een af-
gelegen plaats, in het midden van een 
bos of een ingewikkeld netwerk van au-
tostrades kan je vaak zelf niet meteen 
doorgeven waar je bent. De app stuurt je 
positie naar de noodcentrale zodra je belt 
en stuurt daarna elke 30 seconden een 
update van je positie.
 
Doven, slechthorenden en mensen met 
een spraakstoornis kunnen eenvoudig in 

de app aangeven dat zij niet kunnen tele-
foneren. Zij kunnen dan via berichten met 
de noodcentrale communiceren.
 
Met een goede internetverbinding duurt 
het maar 112 seconden om de app op je 
smartphone te downloaden, te installeren 
en je te registreren. Hiervoor ga je naar de 
App Store of Play Store op je smartphone, 
je geeft “app 112 BE” in als zoekopdracht 
en je downloadt de app. Na installatie van 
de app zet je deze best meteen op het 
onthaalscherm van je smartphone zodat 
je deze makkelijk kan terugvinden als je 
in nood bent. Daarna moet je je enkel nog 
registreren. Deze registratie bestaat uit 
slechts 2 schermen met een aantal korte 
vragen.
 

Graag nog wat extra informatie? Surf naar 
www.112.be/nl/app  

Met vriendelijke groeten, 
Afdeling Integrale Veiligheid, Stad Hasselt

De Stad Hasselt informeert
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DOMEIN KIEWIT – story’s

Vrijdag 2 september lo-
geerden meer dan 40 ge-
zinnen op Domein Kiewit 
naar aanleiding van ‘Kam-
ping Kids’. Een nieuw ini-
tiatief van de jeugddienst 
van Hasselt dat meteen 
zeer succesvol was. Na een 
kampeernacht in de natuur 
met veel hanengekraai op 
de achtergrond konden de 
deelnemers genieten van 
een uitgebreid activitei-
tenaanbod: boomklimmen, 
blote voetenpad, huifkar-
tochtjes, het voederen van 
de dieren, nerf battle, pop-

penkast, een zonsopgangwandeling met de stadsbioloog, 
een klimaatzoektocht met GPS, … Een vermoeiend weekend, 
maar wel zeer geslaagd! 

Eindelijk! Na 3 jaar ver-
toeven in de Japanse Tuin, 
mochten de bijen weer 
thuiskomen op Domein Kie-
wit. De vernieuwde bijenhal 
is eindelijk klaar! De as-
besthoudende dakbedek-
king is veilig verwijderd en 
vervangen door een nieuwe 
dakconstructie met meer 
ruimte voor de bijenkor-
ven. Op 25 september werd 
de bijenhal voor het eerst 
weer opengesteld voor het 
publiek. Via grote ramen 
kunnen de bezoekers van-
af nu zonder prikgevaar de 
handelingen van de imkers 

op de voet volgen en de bijen in actie zien. ’t Is een bijzzzzon-
der mooi resultaat! Zeker een bezoekje waard! Wist je dat je 
op Domein Kiewit ook huisgemaakte honing kan kopen aan 
het onthaal bij de speeltuin?

Stien Stassen
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Zaal HEIWIND
Hass. Beverzakstraat 218

WK Voetbal – Café Qatar
 

Woensdag 23/11  -  20.00 uur 
België – Canada
Zondag 27/11  -  14.00 uur
België - Marokko
Donderdag 1/12  -  16.00 uur
België – Kroatië

Inkom gratis - gratis hapjes    
Zaal open 1 uur voor aanvang match
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Natuurpunt Limburg organiseert dit jaar voor de 
21ste keer zijn plantenverkoop!

Bevorder de biodiversiteit, natuurbeleving 
en klimaatadaptie in je eigen tuin en ge-
meente.
Van alle beschermde natuur in Vlaande-
ren ligt bijna de helft (40%) in onze mooie 
provincie. 90% van alle planten- en dier-
soorten die je in Vlaanderen kan vinden, 
komen in Limburg voor. De Limburgse 
natuur huisvest ook heel wat zeldzame 
en beschermde planten en dieren. Maar 
hoewel we de groenste provincie zijn van 
Vlaanderen, gaat de biodiversiteit ook bij 
ons met rasse schreden achteruit.

Gelukkig bieden onze tuinen kansen om 
deze achteruitgang te stoppen en om de 
lokale fauna en flora te helpen. 9% van 
Vlaanderen bestaat uit tuinen. Als ieder-
een zijn tuin natuurvriendelijk inricht, 
vormen onze tuinen samen het grootste 
natuurgebied in Vlaanderen!

Inheemse en streekeigen struiken en 
bomen, vogelhuisjes, insectenhotels en 
bloemzaadmengelingen zorgen voor on-
derdak en/of voedsel voor heel wat die-
ren. Ze trekken vogels, egels, vlinders, 
bijen en andere insecten aan en brengen 
zo meer leven in de tuin. Zelfs wie alleen 

maar een muur heeft om een nestkastje 
of insectenhotel tegen op te hangen, kan 
een verschil maken.

Bomen helpen ook om CO2 uit de lucht 
te halen en kunnen een belangrijke rol 
spelen bij de aanpassing aan de klimaat-
verandering. Ze houden bovendien water-
vast, zorgen voor verkoeling en voor een 
gezondere lucht!

En met de plantenverkoop wint de natuur 
in onze gemeente 2 keer; de opbrengst 
van de plantenverkoop wordt via de Na-
tuurpuntafdeling Hasselt-Zonhoven op-
nieuw in de lokale natuur geïnvesteerd.

Karen Schabregs

Tot maandag 14 november kan je online bestel-
len op de website: www.natuurpuntlimburg.be/
plantenverkoop!

In Kiewit (parking van het domein Kiewit – Put-
vennestraat 112) kan je je planten afhalen op za-
terdag 3/12/2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
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Memento mori

FILOSOFIEhoekje

Een hele mooie filosofische uitspraak die we allemaal goed kennen is het 
“Carpe Diem” van de dichter Horatius.
Deze uitspraak zet ons aan om elke dag van het leven te genieten. We weten 
dat het leven niet altijd rooskleurig is maar we kunnen onszelf voortdurend 
aanmoedigen om gezellig en genietend iets van iedere dag te plukken. Het 
betekent ook om in het hier en nu plezier te maken. Een soort ritueel om ons 
leven wat te verbloemen. En dat mag.
Een andere filosofische uitspraak die wat minder bekend is, en vooral in deze 
novembertijd ons wat doet denken en filosoferen, lijkt tegenstrijdig aan ‘Carpe 
diem’, maar kan ons evenzeer helpen in dit leven: ‘Memento mori’.

Memento wat?
De betekenis van memento mori is voor-
al: “Denk eraan dat je sterfelijk bent”.
Het lijkt misschien een ietwat pessi-
mistische levensvisie maar dat is het 
niet. Integendeel: het doel van deze re-
flectie is eigenlijk om ons te stimuleren 
om geen tijd te verspillen aan alle niet 
belangrijke zaken in ons leven  en om 
ons groot ego wat te relativeren: we zijn 
niet speciaal of bijzonder, maar men-

selijk en dus sterfelijk.

Reflecteren over de dood
Waarom zouden we onszelf moeten 
herinneren aan ons sterven? Het is iets 
wat iedereen onbewust wel weet maar 
waar we liever niet bij stilstaan. De 
dood is nog ver weg en het geeft ook 
iets kils.
Dat ene dreigende en onvermijdelijke 



37

TOON HERMANS geeft  

een filosofische conférence met 

lichtvoetige wetenschappelijke 

ernst op vrijdag 16 december 2022 

in de mooie verwarmde kerststal-

stübe Luchtvaartstraat om 20u.

“Ouder worden voor 

beginnelingen”
Met muzikale ondersteuning van 

Jan en Ludo Cox.

aspect van ons bestaan negeren we het 
liefst. We blinken uit in het wegmoffelen 
van onze sterfelijkheid.
Sprookjeseindes zoals ‘... en ze leefden 
nog lang en gelukkig...’ klinken mooi 
maar vervreemden ons wat van onszelf 
en van ons leven. We willen figureren in 
een sprookje maar helaas is een sprookje 
ook maar een sprookje.
Toch is memento mori niet negatief be-
doeld. Het nadenken over de dood kan 
ons echt helpen om van het leven ten volle 
te genieten.
De dood maakt het leven immers niet zin-
loos maar geeft het juist een doel en be-
tekenis. Jezelf eraan herinneren dat je er 
binnenkort niet meer bent, geeft je juist 
het gereedschap om goed te leven en een 
beter mens te zijn.

Een beter mens zijn
Elk moment kan ons laatste zijn. Het 
maakt niet uit hoe jong of gezond we zijn. 
Misschien worden we morgen aangere-
den, treft de bliksem ons of krijgen we een 
hartstilstand of ziekte. Of misschen is het 
niet morgen, maar overmorgen, of bin-
nen vijftig jaar. We weten het simpelweg 
niet. Wat we wel weten is dat we met een 
regelmatige herinnering aan ‘memento 
mori’ het leven beter kunnen benutten en 
een beter mens kunnen zijn, ontdaan van 
alle franjes. Je afvragen van “hoe belang-
rijk is dat nu allemaal?” is een manier om 
jezelf voortdurend in vraag te stellen. Je 
vastklampen aan opgeblazen vergankelij-
ke zaken wordt betekenisloos.

We missen het memento mori wat in onze 
moderne hectische samenleving waar 
carrière en materialiteit wat levensbepa-
lend zijn.
Eens vergaan we allemaal op een dag tot 
stof, waarom zouden we de weinige tijd 
die we hebben verspillen aan ons zorgen 
maken?

De doden leren me leven
Als ik terugdenk aan de mensen die ik 
goed ken maar er nu niet meer zijn, le-
ren ze me heel veel. Mijn dagelijkse zor-
gen verdwijnen dan als sneeuw voor de 
zon. Wat maakt het uit wat iemand van 
me vindt? Is het nu zo erg dat die vriend of 
vriendin dat zei? Waarom doe ik regelma-
tig zo chagrijnig?
Ons leven is een kaars die in de eeuwige 
duisternis heel even opflakkert. Memento 
mori vraagt ons om het onbeduidende als 
onbeduidend te beschouwen zodat we le-
ren het waardevolle te waarderen. Op die 
manier leren de doden ons echt te leven.

Het tanende licht van de zonsondergang 
als metafoor van eindigheid heeft iets 
prachtig. Een warme liefde tussen kinde-
ren, ouders, partners, vrienden, mensen 
wordt zo gedenkwaardig en nog meer 
waardevol dankzij het slotakkoord, ver-
drietig misschien maar dankbaar mooi. 
Het verstrijken van de tijd doet me wat 
mijmeren. De zekerheid van de dood geeft 
me de betekenis van mijn leven. Dat op-
timisme leren, zeggen de doden mij elke 
dag opnieuw en ik ben 
ze daar zo dankbaar 
voor.
Ook al mis ik hen.

Filotoontje
Reacties:  
toon.hermans@outlook.com
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                                                                                                               Elke eerste  vrijdag van de maand !

 

OLDIEOLDIE
CaféCafé

In hEt kaDEr van 

DE BInDEr - 3500 hassELt DE BInDEr - 3500 hassELt 

Onverantwoordelijke uitgevers:  
Jos Houbrechts,Philip Scheepers, Toon Hermans 

vOOr aLLE OLDIE 
LIEfhEBBErs En 

sympathIsantEn

kIEwItfun 

OLDIES BUT GOLDIES MUSICOLDIES BUT GOLDIES MUSIC
Talloze verrassingen :  

Muziekquiz , live optredens, groepen 
in de kijker, filmfragmenten, Kiewitse 

gasten en hun voorkeur ,  
en nog veel meer....
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Inferno 2022 keeps on rockin’ 

Na een succesvolle editie van Inferno is het tijd voor Inferno 
2022. Euh, Inferno 2022? Was dat niet 2 april jongstleden? 
Nope, dat was Inferno 2020 of 2021, wat je zelf wilt. Inferno 
2022 is terug op zijn vertrouwde tijdstip, begin december, 
samen met de schimmel van onze goede kindervriend.

Op 3 december 2022 mag u terug richting De Binder in Kie-
wit voor een fabelachtige line-up. Eigen stoef stinkt? Wel, 
dan neemt u best, naast uw oordopjes, een familiefles Eau 
de Cologne 4711 mee. Want met deze 4 topbands overtref-
fen we zelfs onze eigen stoutste verwachtingen en naar het 
schijnt ook die van Eppo Janssen.

Wij presenteren met enige trots hieronder onze 4 top acts: 

* Barrel Smoke, jong gitaargeweld vanuit Pelt 
met een stevige 70’s Midwest sound.

* Hatefactor 9, belegen en beruchte hardcore 
band die (éénmalig?) herrijst uit de Zolder-
se mijnschachten. Misschien wel uw enig-
ste kans om deze legendarische Limburgse 
hardcore band terug aan het werk te zien.

* It It Anita, Luikse ballen noise rockband, die 
u in een furieus tempo verder wegblaast dan 
een gemiddelde kolkende overstromingsri-
vier.

* Inferno sluit af met The Guru Guru. Als u komt 
in uw pyjama, dan belooft The Guru Guru een 
psychedelisch slaapmutsje, die uw winter-
slaap tot in de zomermaanden duwt.

Ruikt u onze stoef al? Koop dan nu uw ticket voor Inferno 
spotgoedkoop op Ticketmaster. Een klik op de link voor een 
beestig goed programma en erbovenop nog eens een goed 
geweten. Want Inferno schenkt nog steeds zijn volledige op-
brengst aan Het Kiewitfonds, voor een lokaal goed doel met 
een hart voor kansarme kinderen.

Come on, hop, hop, hop naar het ticketportaal.

Bart Motmans




