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Bij de tweede deelname aan 
de “Mooiste kerstbuurt” 
van de stad Hasselt won de 
Hasseltse Beverzakstraat de 
publieksprijs.
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D Beste Kiewitenaar,

Voor jullie ligt nummer 94 van ons Kriskras Kiewit boekje. Jaja,  in de loop 
van volgend jaar komen we aan het toch wel mooie getal van 100 edities.  
We zijn nu al bezig om daar een speciale editie van te maken. Ideeën zijn altijd 
welkom.

We merken goed, ook in Kiewit, dat de mensen terug uit hun ‘kot’ komen. Veel 
activiteiten, georganiseerd in Kiewit, die druk bezocht worden. Zo was de 
oudejaarsavond in de Binder een voltreffer, een terugblik verder in het boekje. 
Het filocafé trekt steeds meer geïnteresseerden, de oldie avond, op elke eerste 
vrijdag van de maand, waarbij het cafeetje vol zit, de verhuur van de zaal die 
weer aan het pieken is enz… Ook de straatcomités en andere wijkactiviteiten 
trokken volle tenten, Kerststallen enz… Er leeft weer het één en ander in ons 
mooie Kiewit. Bekijk zeker ook de activiteitenkalender in het midden van dit 
boekje. Dan kan je zien hoeveel er georganiseerd wordt in onze wijk. 

Weer erg veel informatie in deze editie.  Zo een artikel over de riolering 
waar de bewoners van de Heide al lang op zitten te wachten. Ook een zeer 
interessante kennismaking met VZW STijn dat gehuisvest is in de voormalige 
gebouwen van het mijnreddingswezen op de Kempische Steenweg. Een artikel 
over Kreatief, de toneelgroep die al 25 jaren op de bühne staat, de leden van 
de werkgroep ‘leefkwaliteit’ die zichzelf voorstellen en een korte terugblik van 
INFERNO op 3 december j.l. Er staan natuurlijk nog zoveel meer artikels en 
prachtige foto’s in ons boekje. Aan jullie om dit te ontdekken.  

Ondertussen weten we vanuit de media dat het muziekfestival ‘ Hear-hear’ dit 
jaar niet door zal gaan. Mogelijk wel een doorstart in 2024. 

Nu de Lente voor de deur staat kunnen we weer volop plannen maken voor de 
buitenactiviteiten. Laat ons hopen op goed weer. 

Vanuit de redactie willen we iedereen bedanken voor jullie medewerking aan, 
alweer, een mooie dikke editie van Kriskras Kiewit.

Ik wil afsluiten met een mooie spreuk van ene Michel de Montaigne.  
HET VINDEN VAN GELUK LIGT IN HET GENIETEN, NIET IN HET BEZITTEN.

Veel leesplezier.

Philip Scheepers
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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. 

Werkgroep Leefkwaliteit  

Werkgroep Leefkwaliteit is één van de zes pijlers van VZW Kiewit. Zij 
staat garant voor initiatieven ter verbetering van de levenskwaliteit, de 
leefomgeving en de verkeersveiligheid in Kiewit. De levenskwaliteit van 
de inwoners wordt hoog in het vaandel gedragen. Kiewit groeit elk jaar, 
het leven wordt steeds maar drukker en gejaagder, verkeerssituaties 
moeilijker. 
Daarom treedt deze werkgroep op als klankbord voor alle Kiewitenaren 
en als spreekbuis en gesprekspartner met de overheid om de lokale be-
langen te behartigen. Zij realiseert dit voornamelijk door samen te wer-
ken met de Stad Hasselt, de Vlaamse Landmaatschappij (voornamelijk 
aanleg trage en veilige verbindingswegen voor wandelaars en fietsers) 
en andere instanties.

Werkgroep Leefkwaliteit vertegenwoordigt zo ook de belangen en op-
merkingen van de Kiewitenaar tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen 
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met Aero Kiewit (Goed Nabuurschap). In een wereld waarin iedereen 
meer dan ooit flexibel moet zijn probeert deze werkgroep daarin een 
gulden middenweg te vinden, uiteraard zoveel mogelijk in het voordeel 
van de Kiewitenaar.
Op regelmatige basis worden er tijdens onze vergaderingen gastspre-
kers uitgenodigd om de plannen van de overheid uit te leggen en om de 
input van de Kiewitenaar door samenwerking daarin te verhogen.

De agenda voor 2023 staat reeds goed gevuld en onze interesses gaan 
dit jaar in het bijzonder uit naar projecten zoals aansluiting voor fiet-
sers met Corda Campus en scholen, de herinrichting van de Kempische 

Steenweg naar aanleiding van de elektrische trambus Noord-Zuid ver-
binding en de start van de geplande VLM-werken. Een bevraging aan 
alle Kiewitenaren naar hun idee over de huidige leefkwaliteit en hun 
idee over de toekomst staat gepland.

Ook kleinere projecten worden georganiseerd. Een deel van onze werk-
groep zal zo een grote straten opruimdag in maart organiseren waarvan 
de opbrengst via Kiewitfonds aan een goed doel geschonken wordt. 
Kiewitenaren kunnen meehelpen de leefkwaliteit in onze gemeenschap 
te verbeteren door deel te nemen aan deze werkgroep of door het aan-
brengen van ideeën, knelpunten en probleemsituaties in Kiewit.

Contactadres: leefkwaliteit@vzwkiewit.be

Johan Moons
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Wat begon als een actie om de buren van 
de Hasseltse Beverzakstraat beter te le-
ren kennen en korter bij mekaar te krij-
gen, heeft een mooie bonus opgeleverd: 
tweede mooiste Hasseltse kerstbuurt 
door de vakjury maar de publieksprijs 
ging naar onze straat.

Reeds in 2021 werd deelgenomen aan het 
initiatief van de Stad Hasselt. De organi-
satie PR8 (lees Pracht) gaat ieder jaar, in 
samenwerking met de dienst Groen, op 
zoek naar de mooiste kerstbuurt. Een 
vakjury kiest een winnaar. Maar ook het 
publiek mag elk jaar een favoriet kiezen. 
Alle ingeschreven straten krijgen gratis 
kerstbomen en mogen die naar believen 
versieren. Er zijn wel wat voorwaarden 
aan verbonden: naast wat technische 
specificaties moet er uniformiteit zijn en 
de bomen moeten versierd worden met 
gerecycleerd materiaal.

Waar er in 2021 42 bomen werden ver-
sierd, mochten we vorige Kerst 88 bomen 
voorzien van lichtjes en versiering. Geen 
moeite werd gespaard door het straat 
comité “De Feestbevers”! Het crea-team 
zorgde met een aantal zeer gemotiveerde 
buren voor de nodige versiering van fles-
jes, blikjes, slingers. Het klus-team heeft 

keihard gewerkt om iedere buur, die 
wilde deelnemen, van een boom te voor-
zien. Het event-team organiseerde een 
viertal evenementen zodat buren samen 
wat konden vieren rond de kersttoog. Het 
eco-team, dat vanaf nu deel uitmaakt van 
Mooimakers, zorgde dan weer achteraf 
dat de straat proper achtergelaten werd 
na de opruim.

Heel onverwacht, maar daarom niet min-
der fijn, kwam de kers op de taart of mis-
schien beter op de “Kerststronk”. Onze 
straat werd door de vakjury beloond met 
de tweede plaats uit 144 straten. Ook 
onze buren van de Schrijnbroekstraat 
mogen we proficiat wensen. Zij haalden 
de top 10 met een zesde plaats. 
Het was nog nagelbijtend afwachten wat 
het publiek ervan vond. Het bleek duide-
lijk: de Hasseltse Beverzakstraat werd 
door het publiek tot mooiste kerstbuurt 
gestemd.
Een dikke proficiat aan alle deelnemen-
de en meewerkende buren. En zeker het 
straat comité “De Feestbevers” voor de 
organisatie en de daarbij horende be-
slommeringen! Op naar een eerste plaats 
volgend jaar? 

Johan Keunen

Kerstboomactie Stad Hasselt

De kers op de “kerststronk”
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Hoe het allemaal begon? Wel, in 1995 trokken vijf leden 
van het Runkster toneel de deur van de St.-Hubertus-
zaal achter zich dicht, op zoek naar een nieuwe locatie. 
Die werd al snel gevonden in het Ontmoetingscentrum 
De Binder in Kiewit. Het volgend voorjaar stonden ze al 
op de planken met hun eerste productie “Ginne vent én 
os kot”.
Ze hebben vette jaren en ook magere jaren gekend wat 
de spelers betreft. Maar, welke problemen er zich ook 
voordeden, opgeven deden ze niet.

Meestal brachten ze kluchten, maar ook waren 
er ernstige stukken bij zoals de “Jamadama’s - 
Puzzelen – Bergop Bergaf en Averechtse steek.
Met ‘Puzzelen’ hebben ze in 2004 een Hendrikje 
gewonnen voor samenspel. In 2015 waren ze ge-
nomineerd met ‘Schat van een meid’. 

Al die jaren is de groep van trouwe toeschouwers 
alleen maar gegroeid en om hen te bedanken is 
een fotoboekje gemaakt door Robert Peeters met 
een overzicht van de voorbije 25 jaar.
Voorzitter Vera Verheijden bedankt drie mensen 
willen die er al van in het begin bij zijn: Huguette 
Meuwis, Robert Peeters en Vera Wilms.

KREATIEF 
staat al 25 jaar op de Bühne
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KREATIEF brengt: Dames met klasse

Dames met klasse is het verhaal van zes 
welgestelde dames die samen het clubje 
‘Real Style Ladies’ hebben opgericht. Ieder 
jaar schenkt hun club de opbrengst van 
hun hot dog- en pannenkoekenverkoop aan 
de minderbedeelden van Hasselt. Ook ont-
vangen ze ieder jaar subsidies van de stad 
waarmee ze allerlei projecten steunen. Op 
een dag lijkt hun clubkas echter leeg en 
krijgen ze ook geen subsidies meer. Daar-
om besluiten ze iets crimineels te doen.

Auteur en regisseur: Benny Ghysens

 3, 4, 10 en 11 maart om 20.00 uur -  Zaal De Binder

Kreatief-palmares

1996: Ginne vent én os kot
1997: De Jamadamas
1998: Een parel van een meid
1999: Gevraagd mooie man
2000: Pension van lichte zeden
2001: Eerlijk en oprecht
2002: De roze ridder
2003: De nonnen van Navarone
2004: Puzzelen
2005: Baron van lunchpauze
2006: The Rose garden
2007: De dames van zaal zes
2008: Seks en jaloezie
2009: Beach Girl
2010: Proefkonijnen
2011: Komt daar de bruid
2012: Gezocht eenzame
2013: Bergop Bergaf
2014: Help !! Schoonmoeder komt logeren
2015: Schat van een meid
2016: De zevende hemel
2017: De averechtse steek
2018: Banana split
2019: Nonsens
2023: Dames met klasse
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Maak kennis met de buren in Kiewit

VZW Stijn

“We ontginnen hier nu zorg  
in plaats van steenkool”
Een boeiend gesprek over een iconisch gebouw, een 
warm hart voor de zorg, de broodjes van Bruno’s en 
Pukkelpop.

‘Elkaar ontmoeten is elkaar beter leren kennen’ prijkt er op 
de muur van vergaderzaal De Pijler. Voor Roel Eerlingen, al-
gemeen directeur van Integro vzw en Leen 
Vanermen, directeur Ondersteuningscen-
trum van Stijn vzw, voelt hun samenwer-
king aan als elke dag deze quote opnieuw 
waarmaken. Roel: “Stijn vzw is actief bin-
nen de sector personen met een beper-
king, Integro binnen de ouderenzorg. Onze 
huizen, diensten en dienstencentra liggen 
verspreid over Limburg, Antwerpen en 
Vlaams-Brabant. Eerder toevallig (maar 
wat is toeval) waren we quasi tegelijkertijd 
op zoek naar een centrale ontmoetings-
plaats met ruimte voor flexwerk, vormin-
gen en vergaderingen. Naast een goede 
bereikbaarheid vonden we allebei ook 
zichtbaarheid erg belangrijk.  We willen de 
dingen die we doen niet enkel goed doen, 
we willen ook laten zien dat we de dingen 
goed doen. De tomeloze inzet van elkeen 
binnen onze beide zorgorganisaties ver-
dient het om de nodige visibiliteit te krijgen”
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Zorg ontginnen
Roel vervolgt: “Toen in 2021 bekendge-
maakt werd dat het toch wel alom be-
kende witte gebouw aan de Kempische 
Steenweg 555 te koop kwam, hebben 
onze voorzitters Dirk Seresia en Jo Van-
deurzen geen moment getwijfeld. Hier op 
de fundamenten van het Coördinatie Cen-
trum Reddingswezen en de Limburgse 
Investeringsmaatschappij LRM, zetten In-
tegro vzw en Stijn vzw intussen sinds een 
jaar de ondernemende geschiedenis van 
deze plek verder.  We vierden deze eerste 
mijlpaal onlangs nog met een ‘let’s meet 
en eat’ ontmoetingsmoment, samen met 
Engie Talents, een outsourcing bureau 
dat enkele lokalen in de Zorgmijn huurt. 
Het grote verschil met het mijnverleden? 
We ontginnen hier nu zorg in plaats van 
steenkool.”

Dromen, durven, doen en doorzetten
Roel is alweer meer dan 20 jaar actief in 
de sector van de ouderenzorg. De werk-
teller van Leen tikt intussen 18 jaar aan 
binnen de sector van personen met een 
beperking: “Het traject van mijn wagen op 
de parking tot op mijn bureau ’s ochtends 
neemt soms wel een dik half uur in be-
slag door de vele gesprekken, al dan niet 
werk gerelateerd. Voor mij typeert dit de 
warme en open, huiselijke sfeer die in de 
Zorgmijn heerst. Maar tegelijk zindert er 
in de gangen ook een gedreven cultuur 
van dromen, durven, doen en doorzet-
ten. Om elke dag weer mensen met een 
zorgnood de allerbeste kwaliteit van zorg 
te bieden. Mijn favoriete plek hier in de 
Zorgmijn? Dat is ongetwijfeld het grote 
krijtbord in de cafetaria. Bij ons vind je 
geen formele tikklok, maar noteer je bij 
binnenkomst even je naam op het bord 
om te laten weten dat je in huis bent. Ook 
de sporadisch ludieke boodschappen en 
berichtjes maken mijn hele ochtend én 
jawel, vaak ook mijn hele dag goed. ” 

Maatschappelijke bijdrage
Waar ze beiden met plezier voor uit bed 

komen? Roel: “Ik geloof er rotsvast in 
dat ik met mijn persoonlijke waarden en 
normen iets kan betekenen voor Integro 
vzw. Werken voor een commercieel be-
drijf, daar zou ik me echt niet voor kun-
nen opladen.  Kwaliteitsvolle zorg bieden 
aan kwetsbare medemensen was 150 jaar 
geleden al de drijfveer bij onze stichters, 
onze congregaties. Dit gedachtengoed 
verderzetten, zo kwaliteitsvol en perfor-
mant mogelijk, dat is waar ik elke dag 
voor ga.” 
Leen sluit zich hierbij aan: “Voor mezelf 
vind ik het heel erg belangrijk om een 
maatschappelijke bijdrage te kunnen le-
veren met mijn job.  Ik wil toegevoegde 
waarde kunnen creëren, mezelf elke dag 
prikkelen én verbeteren. Het zorgland-
schap is immers een uiterst complex 
werkdomein dat steeds in verandering is. 
Elke dag opnieuw daag ik mezelf uit om 
het Ondersteuningscentrum van Stijn vzw 
net dat tikkeltje efficiënter te organiseren 
zodat onze elf diensten en dienstencentra 
te allen tijde hun focus kunnen behou-
den op hun kerntaak: het verlenen van de 
hoogst mogelijke kwaliteit van zorg. De 
weg is nog lang en kronkelt stevig zo nu 
en dan, maar hé, ik hou best wel van een 
pittige uitdaging.”

Kiewit vanuit de lucht
Of Leen en Roel tussendoor ook af en toe 
tijd vrijmaken om de Kiewitse omgeving 
te verkennen? Even hilariteit alom. Leen: 

“Jij ziet die omgeving vaak vanuit de lucht, 
hé? Ik kreeg onlangs nog een luchtfoto van 
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jou toen je over de Zorgmijn vloog.” Roel: 
“Klopt inderdaad, ik ben gek op reizen én 
vliegen.  Eén van mijn kinderen is burger-
lijk piloot.  Ikzelf hou het liever bij vliegen 
als hobby. Je vindt me dan ook regelmatig 

terug op het vliegveld van Kiewit, of boven 
in het luchtruim. Wist je trouwens dat ze 
in de brasserie van het vliegveld super-
lekkere spaghetti serveren? Moet je echt 
eens proberen! Tijdens de werkuren houd 
ik nogal eens functioneringsgesprekken 
met werknemers tijdens een wandeling. 
Onlangs maakte ik met onze bestuurders 
nog een uitgebreide wandeling door de 
dreef om enkele strategische vraagstuk-
ken te bespreken. Zo raak je indirect bé-
tje bij beetje vertrouwd met de omgeving.”  
Leen vult aan: “Toen we net onze intrek 
namen in de gebouwen, organiseerden 
we een ludieke zoektocht om de buurt 
beter te leren kennen. Er waren o.a. op-
drachten aan de sporthal, het vliegveld 
en de kinderboerderij. In het najaar stond 
er tijdens de middag ook een uitgebreide 
wandeling van onze personeelsvereniging 
Koko (Kompel Kompagnie) op het pro-
gramma. Even de benen strekken en het 
eens over iets anders hebben dan over het 
werk. Dat levert altijd boeiende gesprek-
ken op.” 

Broodjes en Pukkelpop
Tot slot.  Wat is het favoriete broodje van 
Leen en Roel bij Bruno’s aan de overkant? 
Leen: “Mij mag je altijd uit een vergade-

Wie is Stijn vzw: een woordje uitleg
Op 10 juli 1952 wordt Stijntje geboren met een zware handicap. Jammer genoeg 
was er in de jaren vijftig nog geen geschikte vorm van hulp en Stijntje sterft op 25 
juni 1953.  Vanaf dan trekken zijn ouders, Mia en Gilbert Seresia ten strijde voor alle 
kinderen met een onbeantwoorde zorgvraag. Ze richtten zelf een zorgcentrum op. 
Wat ooit begon als Sint Oda in Pelt, groeide jaar na jaar uit tot een uitgebreid zorg-
netwerk met elf diensten en dienstencentra, verspreid over Limburg, Antwerpen 
en Vlaams-Brabant. Als zorgnetwerk gelooft Stijn vzw in de kracht van samenwer-
king, om zo meer mensen te helpen en hen een betere kwaliteit van zorg te kun-
nen bieden. Anno 2023 bieden 2.000 enthousiaste medewerkers ondersteuning aan 
3.000 personen met een zorgnood. 1.400 bevlogen vrijwilligers helpen hen hiermee 
met heel hun hart. 

Meer info: www.stijn.be.
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Wie is Integro vzw: 
een woordje uitleg
Integro vzw is een Limburgse soci-
al-profit woonzorggroep die gestalte 
geeft aan christelijke waarden.  Ze 
doet dit door bij te dragen aan alle 
facetten van kwaliteitsvol leven van 
de oudere zorgvragers en haar me-
dewerkers. Integriteit, kwaliteit en 
dialoog zijn sleutelwaarden in het In-
tegro beleid. Anno 2023 bieden 1150 
medewerkers ondersteuning aan 920 
bewoners in woonzorgcentra. 

Meer info: www.integrozorg.eu.

ring roepen voor een wrap pollo-curry!” 
Roel: “Ik ga voor de klassieker, een smos-
ke!” En wie moet er zeker op de affiche 
van Pukkelpop 2023? Leen: “Wel, dan ga 
ik voor de Masked Wolf omdat mijn zoon 
daar helemaal gek van is. Ik ben zelf niet 
echt een muziekkenner en heb geen spe-
cifieke voorkeur, maar ik zou het wél fijn 
vinden om samen met hem eens naar een 
festival te gaan. Trouwens, enkele van 
onze medewerkers gingen afgelopen zo-
mer “vrijwilligen” op Pukkelpop.  Dat kan 
zeker ook tellen als kennismaking met de 
omgeving én als teambuilding! Roel: “My 
old-time favorite: Neil Young. Mét The 
Crazy Horse.  Tien jaar geleden had ik 
tickets, maar toen ging het optreden niet 
door. Dus als bij deze de boodschap aan 
Neil kan doorgegeven worden om toch 
nog eens richting Kiewit af te zakken?  
Dankjewel!”

Wendy Sevenants
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 Help je 
Kiewit 
MOOI 

Maken?

Ondanks de vele campagnes, GAS-boetes 
en camerasystemen, is het probleem van 
zwerfvuil en sluikstorten nog steeds niet 
de wereld uit geraakt, helaas. Aangezien 
de stad Hasselt vele kilometers gemeen-
tewegen telt, is het permanent proper 
houden van deze straten een onmogelijke 
opdracht voor de stadsdiensten, zeker als 
enkelingen blijven volharden in het zo-
maar weggooien van blikjes, zakdoekjes 
en andere rommel die niet in de bermen 
thuishoort.

Hiervoor is gelukkig het systeem van 
‘Mooimakers’ in het leven geroepen. Stad 
Hasselt ondersteunt hiermee burgers die 
een handje helpen om tijdens een wande-
ling door de buurt zwerfvuil te verzamelen, 
ook wel gekend als ‘ploggen’. Je krijgt alle 
nodige materiaal ter beschikking (grijp-
stok, speciale vuilzakken, handschoenen, 
fluovestjes & verzekering) om jouw geko-
zen zone netjes te houden. Je volle vuilzak 
kan je achterlaten en na melding aan de 
stadsdiensten wordt deze opgehaald.

In Kiewit zijn gelukkig al verschillende 
“Mooimakers” actief! Je kan hun routes 
terugvinden op de website Mooimakers.
be. Heb je interesse? Vele handen maken 

licht werk, dus bekijk zeker de website 
van Hasselt & Mooimakers even, en je 
bent zo vertrokken. 

Voor de regelmatige ‘Mooimakers’ (min 
2x per 3 maanden) voorziet stad Hasselt 
25 euro Hasseltbonnen per kwartaal om 
je te bedanken!

www.mooimakers.be.
www.hasselt.be/mooimakers

Wil je meewerken aan een proper 
Kiewit? Meld je dan zo snel mogelijk 
aan via mooimakers@vzwkiewit.be en 
vermeld je naam, telefoonnummer 
& adres. Indien je wil mag je ook al 
direct aangeven of je liever apart een 
zone opruimt (je mag altijd al een 
voorstel doen) of je liever in groep 
afspreekt ergens centraal. Alle mate-
rialen (grijpstok, vuilzak, fluovestje, 
handschoenen) worden uiteraard ter 
beschikking gesteld!
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Probleem gespot? 
Melden!
Geen tijd of zin om mee de handen 
uit de mouwen te steken? Uiteraard 
staan de stadsdiensten ook nog 
altijd paraat. Je ogen openhouden en 
problemen (zwerfvuil, sluikstorten 
en andere problemen) melden aan 
de stad zorgt meestal voor een snelle 
oplossing, waardoor de buurt voor 
iedereen aangenamer wordt.
www.hasselt.be/melding

Lenteschoonmaak van het openbaar 
domein via Straat.net ten voordele van 
het Kiewitfonds
Vanuit de werkgroep Leefkwaliteit van 
vzw Kiewit willen we onze schouders mee 
zetten onder een propere buurt. Daarom 
engageren we ons om te gaan voor een 
zwerfvuilvrije wijk deze lente, en doen 
we mee met de actie van stad Hasselt & 
Limburg.net in het weekend van 17 tot 
19 maart 2023. Per kilometer opgeruim-
de straat schenkt de stad Hasselt 15 euro 
aan de vzw Kiewit, die de volledige op-
brengsten integraal schenkt aan het Kie-
witfonds.

We zoeken hiervoor dat weekend zoveel 
mogelijk vrijwilligers die in één of meer-
dere straten het zwerfvuil willen oprui-
men, samen in groep of even tussendoor 
wanneer het jullie past. Alle materialen 
worden uiteraard ter beschikking gesteld 
en je kan zo lang of zo kort als je wil mee-
helpen, op een moment dat het jullie past. 

Voor de mensen die graag wat meer uit-
leg krijgen voor we erin vliegen, voorzien 

we dat weekend enkele momenten waar 
we een korte demonstratie geven, en de 
actie Mooimakers & Straat.net ook even 
verder toelichten. Nadien gaan we in klei-
ne groepjes op pad om effectief zwerfvuil 
te ruimen.

In naam van heel Kiewit & het Kiewitfonds, 
alvast bedankt voor jullie hulp!

Jan Nijsen
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Nieuws van KiewitFun

Wie vandaag over KiewitFun spreekt, haalt 
bijna automatisch onze zeer geslaagde 
oudjaarsavond aan. Met een opkomst van 
93 personen, een korte begroeting van 
de Chiromeisjes en enkele familieleden 
genieten we nog steeds van de positieve 
reacties rondom ons. Ons team heeft fan-
tastisch samengewerkt. Gastheer Bodini 
en zijn elfje, Boudewijn en Martine, to-
veren een glimlach op ieders gezicht en 
zijn een beetje de gouden gids geweest 
tijdens deze sfeervolle avond. De Res-
to heeft fantastisch eten gepresenteerd 
en een leuk team heeft ons rijkelijk van 
lekkere drankjes voorzien. Wim heeft dit 
allemaal in een muzikaal feestje omge-
zet en de dansvloer heeft de hele avond 
vol gestaan. Aan al onze oudjaarsgasten 
willen wij dan ook een dikke dank je wel 
zeggen. Jullie hebben onze avond zo goed 
gemaakt!  

Oldie avonden: een succesverhaal
Nu, het ene feestje is nog maar net ge-
daan of we hadden al weer een super 
editie van onze oldie avond waar de 4 ko-
ningen, Toon, Philip, Jos en Sabine, hun 
weg naar toe gevonden hadden. Wat een 
succesverhaal die oldie avonden iedere 
eerste vrijdag van de maand. Toch gaan 
we de volumeknop op 3 maart iets stiller 
zetten voor Kreatief die dan het beste van 
zichzelf aan het geven zijn op het podium 
in de grote zaal. Het blijft fun en de toffe 
avonden stapelen zich op. Vergeet daar-
om ook niet 21 april in je agenda te zetten. 

Déja-bu gaat zijn 2de editie in. Een toffe 
fuif met een fantastische dj Suntax, een 

kleinzoon van onze familie Rik Tholen 
en de dj is ook nog eens de peter van 
de Chiromeisjes in Kiewit. Voorverkoop-
plaatsen zijn bij garage Marc Pieters, 
tankstation Total Energies en H@ppetit. 

Weet je niet wat geven voor Valentijn, geef 
gerust een fuifkaartje cadeau.  Marleen 
Driesen, Ludo Bammes en Hilde Tim-
mermans  zijn onze nieuwe KiewitFun ac-
tie teamleden en ook Sabine Neven is te-
rug. Wij heten hen van harte welkom. We 
hebben nog meer in petto maar dat zal 
nieuws zijn voor in de volgende Kriskras. 

Dolle groetjes
Namens het KiewitFun team

Ann Cardinaels

HET OUDJAARSFEEST 
een schot in de roos
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In oktober namen enkele goede vrienden 
het initiatief om maandelijks een Oldie 
café in De Binder te starten. De bedoeling 
was om enkel met singels en echte pick-
ups, muziek te draaien van de jaren 60 en 
70. Neen, 1980 telt echt al niet meer mee. 
En dat op iedere eerste vrijdag van de 
maand onder de vleugels van KiewitFun. 
Ontmoeting met gezellige en goede mu-
ziek is de eenvoudige missie. Zogezegd, 
zo gedaan, een impressie.

17.00 uur: inladen, lossen en plaatsen
Jos, de dj, heeft een ruime collectie 
singles en lp’s met wat pick-ups, lampen 
en muziekinstallatie. Gelukkig hebben 
we een camionette om alles in te laden 
en dan nog is het wringen. Hup naar De 
Binder.
Om het cafeetje in De Binder wat gezellig 
te maken plaatsen we sfeerverlichting en 
stellen we de muziekinstallatie op. Hard 
labeur maar snel tovert Jos al wat ach-
tergrond-oldies uit de boxen en komt de 
sfeer er al snel in. We willen niet terug 
naar onze jonge tijd maar gewoon ge-
nieten van de fijne amusante muziek van 
vroeger en hopen dat heel wat Kiewitena-
ren dit ook leuk vinden.
Wij mikken toch op een 30tal aanwezigen 
te kunnen verwelkomen.

20.00 uur: deuren open
Het Oldie-Café ligt er gezellig bij. Zelfs 
een klein dansvloertje is mogelijk want 
je weet maar nooit. Langzaam maar ze-
ker stroomt het cafeetje vol. Ver boven 
onze verwachting: meer dan 60 mensen 
tellen we rond 22u. Zelfs een paar jonge-
ren van de nabijgelegen jeugdclub komen 
eens kijken en vooral luisteren. Ja, Oldie 
muziek is echt van alle tijden. De muziek 
klinkt gezellig, niet te luid en met kleine 

“Muziekquizjes” waarbij je een consump-
tie kunt verdienen, brengt dj Jos, als van-

ouds er de sfeer in. Zelfs de dansvloer is 
te klein geschat, zeker voor de vrolijke 
boogiedansers. Aan de toog hebben het 
tapteam van Philip, Sabine en Toon han-
den te kort. Leuk genieten van de muziek, 
samen praten en iets drinken geeft een 
mens toch veel voldoening.

01.00 uur: moe en voldaan
Rond 1 uur gaat de volumeknop langzaam 
naar omlaag. Nog wat napraten aan de 
toog. We zijn echt tevreden met ons ex-
periment. Kiewitenaren zijn zo saai nog 
niet. Nu terug alles opruimen en inladen, 
nog een laatste pintje en naar huis. De 
jeugdclub waar we de muziek nog horen 
knallen, lieten we wijselijk links liggen. 
Uiteindelijk zijn wij ook al Oldies. Maar: 
Golden Oldies !
Ondertussen hebben reeds vier edities 
plaatsgevonden. Het café zat telkens bar-
stensvol, we hebben zelfs een stuk van 
de gang met sfeerverlichting voorzien en 
tafeltjes moeten zetten. Van een succes 
gesproken. En iedere keer in een amu-
sante sfeer met veel verrassingen. Hope-
lijk kunnen we jou ook eens op een eerste 
vrijdag van de maand ontmoeten als een 
Golden Oldie. Je zal er geen spijt van krij-
gen.

Philip Scheepers en Toon Hermans

Impressie nieuw Kiewits initiatief: 

Het Oldie café
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De Pappies en de Sugar Pappies 
(én Mammies) Party
Op zaterdag 1 april 2023 is er opnieuw de 
Sugar Pappies (én Mammies) Party in de 
grote zaal van De Binder.

Elke maand ‘vergaderen’ de Pappies aan 
de toog van café De Binder. Gekscherend 
ontstond in 2019 het idee om zelf eens 
een fuif te organiseren. Pappie Roberto 
Costa is fier om met zovele leuke Pappies 
van allerlei slag voor de vierde maal deze 
fuif te organiseren volgens het getrouwe 
concept. Leuke papa’s en mama’s, mu-
ziek van hun piepjonge tijd en van nu, een 
leuk aangeklede zaal, vriendschap en 
iets om te drinken. En de opbrengst die 
aan de lagere school De Kievit wordt ge-
schonken. Voor de jongelingen is er voor 
de tweede maal al ’s namiddags de Sugar 
Kids Party.

Nieuwe Pappies zijn altijd vrijblijvend 
welkom om mee te vergaderen, elke der-
de donderdag van de maand in café De 
Binder.

Stefaan Brillouet
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 

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

WO 15-02 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 17-02 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 17-02 Vorming rijles Kwb Kiewit Het Schoolhuys 19.30 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit

ZO 19-02 Poppentheater ‘Sol de Mol’ Stedelijk Natuurcentrum Domein Kiewit Domein Kiewit 14.00 uur of 15.30 
uur Stien Stassen 011 23 98 98 www.domeinkiewit.be

MA 20-02 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DO 23-02 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
DO 23-02 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54 www.kwb.be/kiewit
DI 28-02 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
VR 03-03 Oldie avond KiewitFun De Binder 20.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZA 03-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
ZA 04-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
MA 06-03 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DO 09-03 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 10-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
VR 11-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
WO 15-03 Bloemschikken Femma De Binder 9.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 17-03 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 17-03 Shot you down (fuif) Chiromeisjes Kiewit Lokalen @Vijversstraat 8 21.00 uur 03.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 
VR 17-03 St Jozefsfeest Kwb Kiewit De Binder 18.00 uur Paul Schoofs 0494 29 17 31 www.kwb.be/kiewit
MA 20-03 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DO 23-03 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
ZA 25-03 Kiewit Trail Ouderraad De Kievit Basisschool De Kievit 14.00 uur Griet Knapen
ZA 25-03 Tijdloze Rock Party Kiewitfonds Binder 20.30 uur 04.00 uur Wim van den Born 0483 71 56 70
DO 30-03 Filo café KiewitFun De Binder 19.30 uur 21.30 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
VR 31-03 Quiz Hades Kiewit BBC De Binder 20.00 uur Gert Roebben www.hadesbbc.be
VR 31-03 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 03-04 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
WO 05-04 Bloemschikken Femma De Binder 9.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 06-04 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
MA 10-04 - VR 14-04 KHO Heide Paaskamp KHO Heide Hasselt Complex Heksenberg 09.00 uur 16:00 uur Wim Rubens 0477 60 41 50 www.khoheide.be
VR 14-04 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 06-04 Oldie avond KiewitFun De Binder 20.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZO 09-04 Paasreceptie vzw Heiwind Zaal Heiwind 11.00 uur 13.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53

WO 12-04 Resto Beverzak vzw Heiwind Zaal Heiwind 12.00 uur en 17.00 
uur

14.00 uur en 
20.00 uur Robbie Jeuris 0477 83 09 68

DO 13-04 Resto Beverzak vzw Heiwind Zaal Heiwind 17.00 uur 20.00 uur Robbie Jeuris 0477 83 09 68
ZO 16-04 Wereldontbijt Kiewitfonds De Binder 09.00 uur 13.00 uur Valère Knaepen 0477 45 42 92
MA 17-04 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DI 18-04 Bezoek haven Antwerpen Kwb Kiewit Antwerpen 09.00 uur 20.00 uur Pierre Motmans 0474 51 17 73 www.kwb.be/kiewit

WO 19-04 Buitenspeeldag: avontuurlijkravotten op Domein  
Kiewit Stedelijk natuurcentrum Domein Kiewit Domein Kiewit 13.30 uur 16.30 uur Stien Stassen 011 23 98 98 of 

0470 22 44 40 www.domeinkiewit.be

DO 20-04 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
VR 21-04 Déja-bu KiewitFun De Binder 20.00 uur 03.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 22-04 Chiro Kiewit Presents Chiromeisjes Kiewit Feestzaal Kindsheid Jesu 20.00 uur 03.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 
ZO 23-04 Vormsel Pastorale Eenheid Sint-Franciscus OL Vrouw Banneux Kerk 09.00 uur 13.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01

ZO 23-04 Erfgoeddag: Ervaar het boerderijleven van vroeger 
op Domein Kiewit Domein Kiewit Domein Kiewit 14.00 uur 17.00 uur Stien Stassen 011 23 98 98 of 

0470 22 44 40 www.domeinkiewit.be

Di 25-04 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
VR 28-04 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
DO 04-05 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 05-05 Oldie avond KiewitFun De Binder 20.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZA 06-05 Schoolfeest HOOFDSCHOOL Vrije Basisschool De Kievit Vrije Basisschool De Kievit 14.00 uur 20.00 uur Wilfried op ‘t Roodt 011 21 23 24 www.dekievit.net
WO 10-05 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 12-05 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 13-05 Bezoek Cosmodrome Kwb Kiewit Cosmodrome Genk 14.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
WO 17-05 Zomerbar Chiromeisjes Kiewit Lokalen @Vijversstraat 8 20.00 uur 03.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 
ZA 10-06 Schoolfeest DE BEVERZAK Vrije Basisschool De Kievit Kleuterschool De Beverzak 14.00 uur 20.00 uur Elke Vogels of Sarah Vandebroek 011 82 37 38 DE BEVERZAK via Facebook
WEKELIJKS Fietsen op maandag (vanaf 24/04) Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00

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 KiewitFun De Binder 19.15 uur 20.15 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
Tai Chi op dinsdag Tian Dao Wu Shu De Binder 18.30 uur 20.00 uur Jan Hens 011 21 10 17
Tai Chi op woensdag Tian Dao Wu Shu De Binder 19.30 uur 21.00 uur Jan Hens 011 21 10 17
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KALENDER
DATUM ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS “UUR 

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

WO 15-02 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 17-02 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 17-02 Vorming rijles Kwb Kiewit Het Schoolhuys 19.30 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit

ZO 19-02 Poppentheater ‘Sol de Mol’ Stedelijk Natuurcentrum Domein Kiewit Domein Kiewit 14.00 uur of 15.30 
uur Stien Stassen 011 23 98 98 www.domeinkiewit.be

MA 20-02 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DO 23-02 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
DO 23-02 Bowling Kwb Kiewit Bowling Olympia 20.00 uur Hendrik Schreurs 0496 51 90 54 www.kwb.be/kiewit
DI 28-02 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
VR 03-03 Oldie avond KiewitFun De Binder 20.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZA 03-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
ZA 04-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
MA 06-03 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DO 09-03 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 10-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
VR 11-03 Toneel - Dames met klasse Toneelgezelschap Kreatief De Binder 20.00 uur Vera Verheijden
WO 15-03 Bloemschikken Femma De Binder 9.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 17-03 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 17-03 Shot you down (fuif) Chiromeisjes Kiewit Lokalen @Vijversstraat 8 21.00 uur 03.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 
VR 17-03 St Jozefsfeest Kwb Kiewit De Binder 18.00 uur Paul Schoofs 0494 29 17 31 www.kwb.be/kiewit
MA 20-03 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DO 23-03 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
ZA 25-03 Kiewit Trail Ouderraad De Kievit Basisschool De Kievit 14.00 uur Griet Knapen
ZA 25-03 Tijdloze Rock Party Kiewitfonds Binder 20.30 uur 04.00 uur Wim van den Born 0483 71 56 70
DO 30-03 Filo café KiewitFun De Binder 19.30 uur 21.30 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
VR 31-03 Quiz Hades Kiewit BBC De Binder 20.00 uur Gert Roebben www.hadesbbc.be
VR 31-03 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
MA 03-04 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
WO 05-04 Bloemschikken Femma De Binder 9.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
DO 06-04 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
MA 10-04 - VR 14-04 KHO Heide Paaskamp KHO Heide Hasselt Complex Heksenberg 09.00 uur 16:00 uur Wim Rubens 0477 60 41 50 www.khoheide.be
VR 14-04 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
VR 06-04 Oldie avond KiewitFun De Binder 20.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZO 09-04 Paasreceptie vzw Heiwind Zaal Heiwind 11.00 uur 13.00 uur Wim Somers 0485 99 03 53

WO 12-04 Resto Beverzak vzw Heiwind Zaal Heiwind 12.00 uur en 17.00 
uur

14.00 uur en 
20.00 uur Robbie Jeuris 0477 83 09 68

DO 13-04 Resto Beverzak vzw Heiwind Zaal Heiwind 17.00 uur 20.00 uur Robbie Jeuris 0477 83 09 68
ZO 16-04 Wereldontbijt Kiewitfonds De Binder 09.00 uur 13.00 uur Valère Knaepen 0477 45 42 92
MA 17-04 Dansen Femma De Binder 20.00 uur 22.00 uur Colette Libens 0496 53 54 46
DI 18-04 Bezoek haven Antwerpen Kwb Kiewit Antwerpen 09.00 uur 20.00 uur Pierre Motmans 0474 51 17 73 www.kwb.be/kiewit

WO 19-04 Buitenspeeldag: avontuurlijkravotten op Domein  
Kiewit Stedelijk natuurcentrum Domein Kiewit Domein Kiewit 13.30 uur 16.30 uur Stien Stassen 011 23 98 98 of 

0470 22 44 40 www.domeinkiewit.be

DO 20-04 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Hilda Hermans 0472 73 91 63
VR 21-04 Déja-bu KiewitFun De Binder 20.00 uur 03.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 22-04 Chiro Kiewit Presents Chiromeisjes Kiewit Feestzaal Kindsheid Jesu 20.00 uur 03.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 
ZO 23-04 Vormsel Pastorale Eenheid Sint-Franciscus OL Vrouw Banneux Kerk 09.00 uur 13.00 uur Pascal Mallien 0495 52 30 01

ZO 23-04 Erfgoeddag: Ervaar het boerderijleven van vroeger 
op Domein Kiewit Domein Kiewit Domein Kiewit 14.00 uur 17.00 uur Stien Stassen 011 23 98 98 of 

0470 22 44 40 www.domeinkiewit.be

Di 25-04 Kaart- en Rummikubavond Kwb Kiewit Cafetaria De Binder 20.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
VR 28-04 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
DO 04-05 Hobbynamiddag Femma De Binder 13.00 uur 16.30 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 05-05 Oldie avond KiewitFun De Binder 20.00 uur Toon Hermans 0496 58 74 43
ZA 06-05 Schoolfeest HOOFDSCHOOL Vrije Basisschool De Kievit Vrije Basisschool De Kievit 14.00 uur 20.00 uur Wilfried op ‘t Roodt 011 21 23 24 www.dekievit.net
WO 10-05 Bloemschikken Femma De Binder 09.00 uur 12.00 uur Philomène Hoeben 011 21 22 01
VR 12-05 KiewitFun café KiewitFun De Binder 20.00 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
ZA 13-05 Bezoek Cosmodrome Kwb Kiewit Cosmodrome Genk 14.00 uur Georges Bas 0485 78 89 59 www.kwb.be/kiewit
WO 17-05 Zomerbar Chiromeisjes Kiewit Lokalen @Vijversstraat 8 20.00 uur 03.00 uur Ellen Hannes 0468 29 34 96 www.chiromeisjeskiewit.be 
ZA 10-06 Schoolfeest DE BEVERZAK Vrije Basisschool De Kievit Kleuterschool De Beverzak 14.00 uur 20.00 uur Elke Vogels of Sarah Vandebroek 011 82 37 38 DE BEVERZAK via Facebook
WEKELIJKS Fietsen op maandag (vanaf 24/04) Femma Vertrek parking De Binder 14.00 uur Godelieve Lanssens 0479 80 20 00

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 KiewitFun De Binder 19.15 uur 20.15 uur Ann Cardinaels 0476 07 76 17
Tai Chi op dinsdag Tian Dao Wu Shu De Binder 18.30 uur 20.00 uur Jan Hens 011 21 10 17
Tai Chi op woensdag Tian Dao Wu Shu De Binder 19.30 uur 21.00 uur Jan Hens 011 21 10 17



22

De kerststal is de plek waar de hemel en de aarde, het 
menselijke en het goddelijke, samenkomen. Heel be-
scheiden, met plaats genoeg voor iedereen. De kerst-
stal zoals we die kennen wordt toegeschreven aan 
Franciscus van Assisi. Hij maakte in 1223 een levende 
kerststal. Sindsdien is de kerststal overal ter wereld te 
vinden. 
Maar de bekendste kerststal van Hasselt staat in de 
Luchtvaartstraat in Kiewit. Iedereen is er welkom, want 
ook vroeger werd hij gebouwd voor zowel herders als 
wijzen. 

Om deze hartelijke verwelkoming te accentueren wor-
den er een maand lang verschillende activiteiten geor-
ganiseerd om mensen samen te brengen.
Een openingsavond vol herinneringen, vertrek van 
wandelingen, kunstige kerstmarkt, filo-avond, party’s 
allerlei, een kerstverhaal met koor, gezelschapsspelen, 
Karaoke, rockcafé, … En dat allemaal in één maand. 
Wie bedenkt het allemaal? 
Achter deze geniale organisatie zit een achtkoppige 

vriendengroep uit de Luchtvaartstraat, … Een-
tje hiervan is Serge Spitz. Hij is erg beschei-
den en toont me vol trots zijn medehelpers. 
Nieuwsgierigheid krijgt de bovenhand en ik 
vuur hem enkele vragen af. 

De kerststal werd voor het eerst georgani-
seerd in 2003. Het is een organisatie van het 
straatcomité namelijk wijlen Fons Steegmans, 
René Steegmans, Ludo Jonkers, Kurt Steeg-
mans, Ruben Steegmans, Danny Castermans, 
Patrick Van den Borne en Serge Spitz. Het idee 

ontstond bij de voorbereiding ter gelegenheid van het 
50-jarig huwelijk van Octavie Swerts en Fons Steeg-
mans om iets te doen met een stalletje dat achter huize 
Steegmans. Waarom de stal niet gebruiken voor héél 
de straat in plaats van enkel te laten dienstdoen als op-
slagruimte?
Zogezegd, zo gedaan. Met een paar man bouwden ze 
de stal om tot een kleine feestzaal met bar. 
Ondertussen zijn er al 18 kerststal-evenementen ge-
passeerd. En de kerststal boert goed. Gemiddeld komt 
er 250 man over de vloer, gedurende de kerstmaand. 
Deze keer geen herders en 3 wijzen, maar gewone 
mensen, jong en oud, uit Kiewit en omstreken.

Karine Peters

Een maand KERSTPLEZIER in de kerststal
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Bedankt Pukkelpopmedewerkers!
De Pukkelpopafdeling binnen de vzw Kiewit houdt de tradi-
tie levendig door alle medewerkers een welgemeende dank 
te zeggen. En dat doen ze dan ook met een drink. Vrijdag 

4 november werd De Binder weer 
de plaats waar een honderdtal 
medewerkers zich lieten verwen-
nen door de organisatie met een 
drankje (of meerdere) en lekkere 
belegde broodjes.
“Ons succes is voornamelijk uw 
succes,” vertelde Eric Doggen in 

zijn toespraak. Een speciale dank stuurde hij richting alle 
verantwoordelijken. Zij hadden de oefening vorig jaar ook al 
moeten maken. Maar Corona gooide roet in het eten en al 
het voorbereidende werk werd dan ook noodgedwongen in 
de frigo gezet. Dit jaar echter werd door hun inspanningen 
Hear Hear en Pukkelpop een succes, zowel op muzikaal en 
zeker op organisatorisch vlak.

Wat is de afdeling Pukkelpop? Wie zijn die mensen? 
Eric: “Dat zijn die tiental rondfietsende personen met hun 
oranje vestjes die soms heel vervelende vragen stellen. 
Maar die ook en heel belangrijk jullie gedurende vier dagen 
bijstaan met raad en daad en alle mogelijke situaties probe-
ren op te lossen. Zij worden logistiek bijgestaan en gerugge-
steund door Wim Vanvoorden en Luc Geuens.”
Eric benadrukte ook dat deze vierdaagse organisatie er een-
tje is van aanzienlijke omvang. De cijfers die 
hierna vermeld worden zijn bij benadering. 
Maar weet dat deze afdeling, buiten de lange 
en arbeidsintensieve voorbereiding, tijdens 
de concerten de zorg heeft over ca. 2.800 vrij-
willigers in een tiental shiften op Pukkelpop 
en twee shiften op Hear Hear. Zij controleren 
87 straatafzettingen en 10 parkings.  Deze 
parkings worden volgestouwd met ca. 14.000 
auto’s bij Pukkelpop en ca. 1.800 bij Hear 
Hear. Het tentje aan de kerk werd de volle 
vier dagen bemand. “En dit alles zonder al te 
veel problemen,” aldus nog Eric. “Zonder de 
inzet van alle vrijwilligers kunnen wij niets.”
Hij houdt eraan om, namens de afdeling Puk-
kelpop, alle verenigingen, verantwoordelij-
ken en vrijwilligers een dikke dank u toe te 
werpen met een wens: “Hopelijk tot volgend 
jaar!”

Johan Keunen

Eric Doggen: 
“Zonder de inzet  
van vrijwilligers  
kunnen wij niets.”

Vrijwilliger zijn….
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel!
Dankjewel, vrijwilliger

Ingezonden door:  
Agnes Delsaer
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Nee, op Sinterklaas werd niet gewacht 
door de organisatie van Inferno. Wel op 
de Peltse band Barrel Smoke die met hun 
muzikale roots in de Amerikaanse rock 
en bruisend van energie knallend opende. 
Nummers als “Devil in disguise”, “Wild 
thing sexmachine” zijn veelzeggend.
Na een lange soundcheck was het de 
beurt aan Hate factor nine die ook van de 
partij waren op een van de vorige edities.
Deze heren met hardcore bloed stonden 
al in 1995 op het legendarische Limbom-
ania en weten nog altijd goed hoe ze het 
publiek moeten bespelen. Na een stevi-
ge set en met “Sabotage”, een cover van 
de Beastie Boys als laatste nummer, en 
een door staande ovatie bisnummer was 
dit een knaller. En niet te vergeten hun 
nieuw nummer dat naar meer doet sma-
ken.
Dan was het de beurt aan het Luikse “It 
It Anita” die echt wel een wereldband 
mag genoemd worden en die iedereen 
met verstomming sloegen. Ondanks dat 
de groep het met één gitarist, die omwille 
van tijdsgebrek met het starten van een 

nieuw platenlabel stopte, was dit buiten-
aards goed. Een noiserock formatie in het 
kwadraat. De jaren negentig met bands 
als Big Black en Shellac kwamen terug 
voorbij gestormd. Want stormen deed 
het. Vive la Wallonie!!

Nagenietend van deze overrompelen-
de passage was het een helse taak voor 
“The Guru Guru” met hun psychedelische 
noiserock maar dan niet in het kwadraat 
It It Anita te doen vergeten. Maar het 
moet gezegd dat na een twintigtal mi-
nuten ze er wonderwel toch in slaagden. 
Ze dompelden je onder in hun universum 
met een zanger die best wel een rol voor 
de film “One flew over the cuckoo’s nest” 
voor zijn rekening had kunnen nemen 
met zijn pyjama als outfit. Met honest-
ly (I don’t feel like dancing) brachten ze 
de rockheupen en headbangers in bewe-
ging. En eindigden toch ook met flinke 
knallers.
Een conclusie “Long live Inferno!!”.

Roland Maes

Inferno 3 december 2022 

Hard, harder, HARDST!!
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Dat de bewo-
ners lang heb-
ben uitgekeken 
naar de aanleg 
van bovenver-
melde straten 
mocht blijken 
uit de grote op-
komst op de in-
fovergadering in 
zaal De Heiwind 

op woensdag 18 januari. De voorziene 
hoeveelheid stoelen moest op korte tijd 
verdubbeld worden. Op dit infomoment 
werd haarfijn uit de doeken gedaan hoe 
de werken zullen verlopen. Uit een super-
groot plan kon je dan zien hoe jouw situa-
tie er zou uitzien.
Na de inleiding door schepen Laurence 
Libert deed Christof Ramaekers van de 

Dienst Wegen een zeer kundige uitleg, tot 
in de kleinste details. Over alles was dui-
delijk nagedacht. Op alle vragen, en die 
waren heel talrijk, kon hij een gepast ant-
woord geven.
Alles meegeven in dit artikeltje zou te veel 
ruimte innemen, maar ik wil je volgende 
puntjes niet onthouden:

- Planning: najaar 2023 komt het dossier 
op de Gemeenteraad, tegen einde van 
het jaar wordt getracht om een aanne-
mer aan te duiden via openbare aanbe-
steding en begin 2024 zouden de werken 
kunnen starten. Dit uiteraard als alles 
vlot verloopt en er geen achterstand op-
gelopen wordt in de procedure.

- De werken starten op het laagste punt, 
dus aan de kant van de Kempische 
Steenweg. En zo wordt naar boven ge-
werkt, richting Zonhoven.

Hasseltse Beverzakstraat – Zonhovenstraat – Vliegveldstraat

Riolerings- en wegeniswerken
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- De bestaande weg in de Hasseltse Be-
verzakstraat (Kiewit Heide) wordt ver-
vangen door een weg van 6,1m, met aan 
beide kanten een fietspad van telkens 
2m breedte en gescheiden door groen-
stroken. 

- De andere straten worden voorzien van 
een wegdek van 4,5m breedte.

- De schoolomgeving wordt heringericht 
en wordt ook voorzien van een bushalte. 
Hieromtrent zijn echter nog onderhan-
delingen gaande met De Lijn. Hoop doet 
leven!

- Verkeersdrempels worden vervangen 
door chicanes om het verkeer te doen 
vertragen.

- Het kruispunt Hasseltse Beverzakstraat 
– Vliegveldstraat wordt voorzien van een 
rondpunt.

- Ook de afkoppelingsplicht werd uit de 
doeken gedaan: afvalwater wordt ge-
scheiden van het hemelwater. Hiervoor 
kan iedere inwoner gratis advies krijgen 
en kon daarvoor zijn gegevens achterla-
ten. 

Bij een positieve keuring (keuringsattest) 
van deze ontkoppeling heb je recht op een 
premie van 500  euro.

Meer info vind je op: https://www.hasselt.
be/nl/openbarewerken. Je kan ook nog al-
tijd jouw vragen en bemerkingen doorstu-
ren naar wegen@hassselt.be.

Johan Keunen
Foto’s: Stad Hasselt
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RESTO DE BEVERZAK
Organisatie van vzw Heiwind

Waar: Zaal Heiwind
            Hasseltse Beverzakstraat 218
            3500 HASSELT

Woensdag 12 april 2023 van 12.00 tot 14.00 uur  
 van 17.00 tot 20.00 uur
Donderdag 13 april 2023 van 17.00 tot 20.00 uur

Menu
Tomatensoep met balletjes

Chipolata
Wortelen en erwten

Puree
Chocomousse

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

Inschrijven vóór 09 april 2023
Via mail robbie.jeuris@hotmail.com
Via tel.: 0477 83 09 68
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1. Buurtinformatienetwerken
Dat BIN’s in Hasselt aanslaan, vertaalt 
zich in het aantal dat reeds is opgericht. 
Een mooi totaal van elf! En twee zijn er 
nog in de maak. Dat bewijst alleen maar 
dat burgers veel belang hechten aan vei-
ligheid en leefkwaliteit in hun wijken.
BIN Kiewit mag ondertussen rekenen op 
578 alerte buren en iedere maand ko-
men er nog een paar bij. Wie nog niet is 
ingeschreven, kan dat uiteraard nog altijd 
doen via https://www.hasselt.be/nl/BIN_
kiewit. Op deze site lees je ook alles over 
de werking van een BIN. Heb je daarna 
nog (praktische) vragen, kan je die altijd 
stellen op bin.kiewit@gmail.com.

2. Infosessies
De Stad Hasselt wil BIN Kiewit ondersteu-
nen in de organisatie van een infosessie 
over diefstalpreventie. Binnenkort zal je 
dus van de Stad een bericht krijgen met 
meer info. 

3. Safeonweb.be
Op de site van Safenonweb kan je veel 
tips vinden over gehackte accounts, cryp-
tojacking, spam, phishingmails, enz. 
Graag geef ik jullie de link mee waar je 
bijvoorbeeld veel info kan vinden over 
spam- en phishingmail in jullie mailbox: 
https://www.safeonweb.be/nl/ik-krijg-

veel-spam-en-phishingmails-mijn-mail-
box. 

Hieronder een korte samenvatting.
Spam: verzamelnaam voor ongewenste 
berichten en reclameboodschappen. De 
kans is groot dat je e-mailadres terecht 
is gekomen op een lijst van verschillende 
spammers.
Phishing: online oplichting door valse 
mails, websites of berichten.

Vermijd dat je mailadres op zulk een lijst 
terechtkomt.

- Hou je mailadres privé.
- Reageer niet op ongewenste berichten.
- Denk 2 keer na voor je je mailadres op-
geeft voor nieuwsbrieven en marketing-
acties.

- Stuur kettingbrieven niet door.
- Klik niet op ‘afmelden’ in spammails.

Op dezelfde site kan je ontdekken hoe je 
spammails kan verminderen en hoe je 
phishingmails leert herkennen.

Dus, zeker deze site raadplegen!

Johan Keunen 
Coördinator BIN Kiewit
E-mail: bin.kiewit@gmail.com 

BIN-nieuwsjes
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Op 1 april 2023, nee geen aprilgrap, zal 
er een unieke galawedstrijd plaatsvinden 
tussen twee rugbyclubs. Een plaatselijke 
van kiewit “De Hasseltse herten” en de in-
ternationale “MARI’s”, beide met een hart 
van goud.
Deze bijzondere wedstrijd bestaat uit spe-
lers met en zonder beperking in beide 
teams.

Bij mij zit David Vyncke, coach en contact-
verzorger. Hij heeft een beroep in de zorg. 
David is heel gepassioneerd en zal ons wat 
meer over de club en rugby vertellen.
Dat ga ik heel graag doen (glimlach). Ei-
genlijk hangt rugby en voetbal wel samen. 
Op een bepaald moment heeft er iemand 
de bal van de grond genomen er heeft 
ertegen geshot. Vandaar dat veel clubs 
nog altijd “rugby footballclub” heten. Van 
voetbal zegt men: het is een gentlemen’s 
game, gespeeld door hooligans. En rugby 
is een hooligan game, gespeeld door gent-
lemen. Bij rugby is er heel veel respect en 
discipline en daarom hou ik er zo veel van. 

Het is hard en je vecht letterlijk voor de bal, 
maar er wordt beter geluisterd naar wat 
de scheidsrechter fluit, zonder discussie.

De club is nu verhuisd naar de heksenberg. 
Ikzelf ben er ooit toevallig terecht geko-
men omdat men mij vroeg om eens te pro-
beren. Ik was toen al 39 jaar, maar dankzij 
mijn goede fysiek heb ik nog enkele jaren 
kunnen meedraaien met de jonge knapen. 
Veteraan ben je trouwens vanaf 35 jaar en 
ouder. Bij voetbal zijn de spelers bijna al-
lemaal kopieën van elkaar qua grootte en 
bouw, met rugby is dat tussen de 1,50 me-
ter en 2,20 meter lengte en gewicht tussen 
de 50 kilo en 130 kilo. Een zootje ongere-
geld dus. (schaterlach) Het veld is onge-
veer even groot als een voetbalveld met 
een goal die is als een grote letter H. Aan 
beide zijden heb je 15 spelers. De meeste 
punten worden gemaakt door de bal ach-
ter de eindlijn te leggen. Het doel is om 
nog wat extra punten bij te scoren. De be-
ginpositie wordt gemaakt door 8 spelers, 
die de forwards noemen. Zij vormen een 

Speel Rugby!
Vie goan hert!!
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Speel Rugby!
Vie goan hert!!

groot schild waaronder de bal naar achter 
wordt gebracht en dan erbuiten wordt op-
gevangen door de andere spelers die elf-
jes of backs worden genoemd en het spel 
verder spelen. 

Dan merkte ik dat mensen met een beper-
king niet toegelaten werden en vond dat 
we daar een kans lieten liggen. Zo ben ik 
dan bij een Europees project terechtgeko-
men en heb ons eigen team met mensen 
met en zonder beperking opgericht. Dit 
was in volle coronatijd en alles plots viel 
alles stil.

De MARI’s,  wat een afkorting is voor 
mixed ability rugby invitationals, is dus 
ook zo een team en ontsproten uit de brei-
nen van Jamie Evans en Gwilym Lewis van 
de Llanelli Warriors. De MARI’s zijn een 
invitatie team van spelers en coaches met 
gemengde vaardigheden van over de gan-
se wereld die tentoonstelling wedstrijden 
spelen. De beperking die men heeft wordt 
niet naar gekeken, wel naar de andere 
vaardigheden. Er is in geen enkele sport 
iemand die alles beheerst en we hebben 
allemaal onze beperkingen. We hebben 
zelfs een coach met een motorische be-
perking. Het gaat er bij ons vooral om fijn 

samen te spelen. Ze zijn ontstaan in maart 
2021 in coronatijd toen er een hang naar 
positiviteit en samenkomst groot was. Zij 
hopen hier hun steentje aan bij te dragen. 
En RC Hasselt is dan ook heel blij met hun 
bezoek op 1 april in de heksenbergstraat 
te Hasselt. Voor meer informatie over ons 
en de MARI’s kan je terecht op facebook, 
instagram en tiktok.

Ik eindig graag met de kreet van de Has-
seltse herten: “VIE GOAN HERT”. Zeker op 
1 april van 17 tot 19 uur, op de velden van 
Hogerop (Heksenberg).

Roland Maes
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Datums Gezinsvieringen in Kiewit
Alle gezinnen zijn bijzonder welkom in de volgende gezinsvieringen die plaats vinden in de 
kerk van Kiewit om 11.00u

Zondagen: 
12-02-2023  -  12-03-2023  -  09-04-2023 (geen viering)  -  14-05-2023  -  11-06-2023

Vieringen tijdens de vastentijd en de paasweek in pastorale eenheid Sint-Franciscus

FEBRUARI

Wo 22  Aswoensdag 
 09.30 u. Eucharistieviering met askruisje Kermt 
 10.00 u. Gebedsviering met askruisje Godsheide  
 10.00 u. Gebedsviering met askruisje Banneux  
 19.00 u. Gebedsviering met askruisje Kiewit Heide  
 19.00 u. Eucharistieviering met askruisje Kiewit 
 19.00 u. Gebedsviering in Kuringen 

APRIL

Zo 2  Palmzondag (in eigen kerken)

Do 6  Witte Donderdag  
 20.00 u. Eucharistieviering met voetwassing, Kiewit 

Vr 7  Goede Vrijdag
 15.00 u. Kruisweg Kuringen, Kiewit, Banneux, Godsheide, kapel Kiewit-Heide 
 15.00 u. Kruisweg Kermt, Spalbeek, Tuilt, kapel Stokrooie 
 20.00 u. Goede Vrijdagtocht 

Za 8  Paaszaterdag
 19.00 u. Paaswake Kermt 
 21.00 u. Paaswake Kiewit 

Zo 9  PASEN 
 09.30 u.  Eucharistieviering Kermt  
 11.00 u.  Eucharistieviering Kuringen 
 10.00 u.  Eucharistieviering Kiewit Heide
Ma10  PAASMAANDAG
 11.00 u. Eucharistieviering Godsheide



DE 'BLOED, ZWEET EN
TRANEN'-EDITIE

HADES QUIZHADES QUIZ

vrijdag 31
maart

doors 19u30
start 20u00

De Binder,
Kiewit

€30/PLOEG - MAX. 6 PERSONEN
INSCHRIJVEN VIA QUIZ@HADESBBC.BE
INFO VIA HADESBBC.BE/QUIZ
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Later als ik winter ben
 
Later als ik winter ben
zit ik er al dagen midden in
heb ik novemberregen en rozen 
gehad
sneeuwvlokt ‘t hele dagen, 
voor ik maar begin.
 
Herfst wordt zelden 
gemist of afgewogen
het wereldt een seizoen voorbij
steeds moeilijker te categoriseren
wat blijft er na de vorst in ijsbodem 
over?
De jaren vreten herinnering
om verder op te teren.
 
-De kleumkou wint, kiemt in 
lichaam
keer op keer
net als oud’ren van dagen
die net als tijd, steeds meer en 
meer
wablieft? beginnen vragen.
 
JeeKast
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Heb jij groene vingers?
In de Ambertuin van Domein Kiewit 
ligt ook een ecologische moestuin met 
serre. We zijn op zoek naar enkele en-
thousiastelingen uit de buurt die sa-
men de moestuin willen onderhouden 
in ruil voor de oogstopbrengst. Heb je 
al veel ervaring met moestuinieren 
of ben je nog maar een beginner? Ie-
dereen die goesting heeft om samen 
ecologisch te tuinieren is welkom! 
De lokale VELT-afdeling ondersteunt 
met tips en tricks. Ben je nieuwsgie-
rig of heb je concrete interesse? Kom 
op 22 maart naar het vrijblijvend ken-
nismakingsmoment om 14.30 uur op 
Domein Kiewit. Schrijf je hiervoor in 
via kiewit@hasselt.be



35

Fijne nieuwtjes  
uit Domein Kiewit
• In december werd het eerste galloway-kalf-

je geboren! Hopelijk krijgen we nog meer 
heuglijk nieuws in het voorjaar!

• De wilgen zitbank aan de ambertuin – bij de 
ingang van de hondenlosloopweide - is weer 
in ere hersteld. Ideaal plekje voor een fijne 
babbel, picknick of stiltemoment!

• De omheining van de geiten- en schapen-
weide werd vernieuwd. Niet 100% wolven-
proof aangezien we kindvriendelijk willen 
blijven, maar we maken het de wolf toch 
weer wat lastiger nu hij steeds dichter komt.

• De concessie van de cafetaria werd toege-
wezen aan Koevert. Je kan dus ook de vol-
gende jaren genieten van lekkere hapjes en 
sapjes van De Wroeter tijdens je bezoek aan 
Domein Kiewit!

• Ook wilde dieren voelen zich thuis in Has-
selt. Alleen zorgen ze soms voor hinder over 
overlast. Via de buitenexpo op de binnen-
koer ontdek je interessante weetjes en tips 
om ellende te voorkomen. Zo leren we beter 
samenleven met deze wilde deugnieten!
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VIRGA JESSEFEESTEN 2024
Nog goed anderhalf jaar resten ons vooraleer op donder-
dag 15 augustus 2024 de Virga Jesseommegang opnieuw 
door de Hasseltse straten trekt, dit voor de 47ste keer in 
2024.  Het lijkt veraf, maar voor de organisatoren, de me-
dewerkers en de parochies komen de Virga Jessefeesten 
steeds dichterbij. De vraag om weer mee te doen leeft. 
Sinds eeuwen noemen de Hasselaren hun Lieve-Vrouw 
de “Virga Jesse”.  Het thema gaat over authenticiteit en 
verbondenheid: het verlangen naar ‘echt’ zijn en ‘hecht’ 
kunnen zijn met elkaar. De parochies Banneux, Godshei-
de en Kiewit kregen het thema IV “gesterkt in geloof” toe-
gekend. 
Wat houdt dit thema in? Maria geloofde in haar zoon, 
Jezus.  Zij ging ons voor en begreep de tekenen. Maria 
getuigt hierover en roept ons op om op dezelfde manier 
te handelen en te leven zoals Jezus in zijn leven en zijn 
boodschap haar en ons getoond heeft. 
Nieuw in deze editie is dat de groepen voor het eerst zelf 
mogen bedenken wat er te zien zal zijn in de ommegang, 
mee gestuurd door een centrale regisseur. Zo zal de keu-

ze voor muziek, zang, dans, 
tekst, choreografie en uit-
beelding grotendeels door 
de groepen zelf bepaald 
mogen worden.

De samenstelling van het 
team van groep IV kwam re-
latief snel tot stand en be-
staat uit zeven geëngageer-
de personen: Linda, Mieke, 
Noëlla, Nora, Dany, Karl en 
Louis.  Personen die in het 
verleden al ervaring hebben 
opgedaan en verschillende 
ommegangedities in goede 
banen hebben geleid.

Eind juni, begin juli van dit jaar hopen zij een scenario 
klaar te hebben waarmee ze dan in het najaar aan de slag 
kunnen gaan om deelnemers te werven.
Uiteraard mogen geïnteresseerden zich nu al aanmelden.  
Zij heten iedereen welkom.

Verdere nuttige informatie kunnen jullie bekomen op de 
website van de VJ feesten: https://www.virgajessefees-
ten.be/  of via themagroep.geloof@virgajessefeesten.be  

Linda, Mieke, Noëlla, Nora, Dany, Karl en Louis
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Over bomen, vissen en mensen

FILOSOFIEhoekje

Graag wil ik je eens iets vertellen vooraleer 
we straks terug een ontluikende en 
geurende natuur gaan gewaarworden.

Eerst iets over bomen, waarvan stilaan de 
gevoeligheid is aangetoond en ook de diepe 
intelligentie wetenschappelijk is bewezen. 
Het prachtige boek ‘Het verborgen leven 
van bomen’ van Peter Wohlleben zal je echt 
verwonderen.

Vergis je niet: ook voor bomen is het 
bikkelen. Het leven van een boom bestaat 
uit een constante strijd met andere 
bomen, al dan niet van dezelfde soort, 
om het bestaan. En specifiek om water 
en licht. Onderdeel van hun strijd is ook 
het verzet tegen dreigingen van buitenaf, 
zoals klimatologische omstandigheden en 
dierlijke dan wel menselijke activiteiten. 
De boom is kwetsbaar en wil tegen elke 
prijs zijn levenskracht tot uitdrukking 
brengen.

Bomen en hun overlevingsstrategie
Met al deze dreigingen is de boom ge-
noodzaakt om overlevingsstrategieën 
te verzinnen. Hij voorziet zichzelf met 
stekels om zich te beschermen te-
gen de dieren die het op zijn schors of 
vruchten hebben gemunt. Of hij zorgt 
ervoor dat hij oneetbaar wordt zoals de 
Afrikaanse Acacia die zijn giftig tanni-
negehalte in zijn vruchten verhoogt zo-
dra de antilopen zich op zijn bladeren 
storten. Bomen hebben ook het vernuft 
om samen te klitten en verbanden aan 
te gaan die elke individuele boom ten 
goede komen. Ze doen dat door hun 
wortels ineen te vlechten: als een in-
dividuele boom verzwakt geraakt kan 
hij terugvallen op de steun van andere 
bomen. En wat gedacht van diezelfde 
Afrikaanse Acacia die tegelijkertijd als 
hij zijn vruchten ongeschikt voor con-
sumptie maakt, ook een gas afgeeft 
waarmee de andere naburige bomen 
een signaal krijgen om preventief hun 
tanninegehalte verhogen?
Bomen dragen ook een deel van hun 



last die zijn vrijheid en cultuur belemmert. 
De individualiteit waarbij de mens de eni-
ge vrije stuurman wil zijn van zijn eigen 
leven is zeer begrijpelijk en menselijk. Hij 
wil zichzelf immers verwezenlijken, dat is 
een diepe bron van vitaliteit en dat geeft 
altijd wat egocentriciteit. Daarmee gaat 
wel een essentieel natuurlijk ‘verbindend’ 
patroon verloren want zelfverwezenlijking 
kan alleen maar dankzij en in samenwer-
king met die medemens.We zijn immers 
nooit alleen op de wereld. De hedendaag-
se mens moet daardoor op zoek naar een 
nieuwe verbinding. Als het ware terug op 
zoek naar zijn verbindende wortels.
Er is niks mis met individuele stuurmans-
kracht. Maar mijn vrijheid houdt op waar 
de andere zijn vrijheid begint. Een altijd 
nieuwe zoektocht naar ‘verbinden’ in een 
veranderende wereld dringt zich op.

Het nieuwe menselijke verbinden: 
sociale levenskunst
Sociale levenskunst kan niet opgedron-
gen worden door regels of morele wetten. 
Ze kan niet van bovenaf worden opgelegd. 
Sociale levenskunst kan enkel van bin-
nenuit en van onderop groeien. Ze voedt 
zich door kleine gebaren van meeleven in 
vriendschappen, vrijwilligerswerk of pro-
jecten. De krachtbronnen zijn bewogen-
heid, inzicht en communicatie.
Het is een inspiratie waarin twee waar-
den kunnen samensmelten: individueel 
stuurmanschap over het eigen leven en 
veelzijdige verbondenheid met het wel en 
wee van anderen.
Niet uit plicht of zelfopoffering, zelfs niet 
uit idealisme, maar als invulling van een 
gelukkig menselijk bestaan.
Binnenkort schieten de wortels der na-
tuur terug in actie. 
Zo ook onze verbin-
dende wortels?

Filotoontje

Reacties:  
toon.hermans@outlook.com
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suikers over aan schimmeldraden die 
zich rond hun wortels bevinden. Ze krij-
gen daarna water, stikstof en andere 
waardevolle mineralen terug. Een echte 
solidaire ‘samenlevingsvorm’.
De intelligentie van bomen komt zo tot ui-
ting in een netwerk van wederzijdse hulp 
en communicatie. Aldus ontstaat op won-
derbaarlijke wijze een bos.

Vissen, mieren en andere bijen
Hogere diersoorten gaan nog verder in 
hun wederzijdse betrekkingen. Vissen 
leven liefst in gemeenschappelijke scho-
len, verwittigen elkaar bij onheil, schuilen 
in gemeenschappelijke plaatsen voor de 
reiger. Een frappant vissen-voorbeeld in 
de natuur is dat van de haai en het kleine 
visje: het loodsmannetje. Hoewel de haai 
het veel kleinere loodsmannetje met één 
klap zou kunnen verslinden, kiest hij er-
voor om hem altijd te beschermen. Want 
het loodsmannetje, dat zich aan de haai 
vasthecht, ontdoet de huid van de haai van 
parasieten en bacteriën en beschermt 
hem zo tegen infecties.

Een recent Zwitsers onderzoek conclu-
deert dat 53 soorten zeedieren met gelui-
den communiceren. Meest frappant zijn 
de zeeschildpadjes die vanuit het ei zin-
gen om af te stemmen wanneer ze eruit 
komen.
Mieren en bijen hebben zelfs een samen-
werking en een gemeenschapsorganisa-
tie waarvan de meest intellectuele volke-
ren alleen maar kunnen dromen.

De moderne mens
Als we nu eens de woorden “bomen, vis-
sen, mieren …” uit bovenstaand verhaal 
vervangen door “mensen” en “bos” door 

“volk”!
Wij ‘mensen’ zijn net als ‘bomen’ ook ele-
menten uit dezelfde natuur en kennen 
ook dezelfde verbindingswetten, ook al 
beseffen we het niet meer. We zien alleen 
dat het moderne leven een soort vrije 
markt-concurentiespel  is geworden. De 
medemens wordt eerder een vreemde 
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