
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMMELMARKT 
ZONDAG 1 MEI 9u-15u 
Ten Hove 10B KERMT (Hasselt) 
Niet vooraf inschrijven – standprijs 1€ per m 
Inkom 1€ 
Info: 011/250970 – 0499/708094 
---------------------------------------------------------- 
Noteer: dinsdag 23 augustus  
   Rommelmarkt 8u-15u 
   Verkoop per opbod te 15u 

 

 
Rik Coninckx, Stevoortse Kiezel 38 bus 1 3511 Kuringen Hasselt  
Gsm: 0499/708094  Tel. 011/747885 
Denise Nickmans,  
de Stockheimlaan 39/1, 3510 KERMT  011/25 09 70 
Albert Willems, Kempische Steenweg 321, 3500 HASSELT 
011/210156 
Willy Vos, Molenstraat 53, 3510  Kermt   0497/947769  
  
Rekeningnr: BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn, 3511 Kuringen.  
www.vzwwelzijn.com    -  e-mail: vzwwelzijn@gmail.com 
 
 
 

BELGIE-BELGIQUE 

P.B. 

3510 Kermt 
12/2693 
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WELZIJN 

"Dromen worden waar als je maar 
iets doet, 

maar doe het samen, hand in hand 
en leg vooral je  erin. 

 
AFGIFTE KANTOOR: 3510 Kermt 

Erkenningsnr:  P602758 
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Puffen en zweten…
Dat het een lange hete zomer was, dat hebben we allemaal wel gevoeld. 
Het was vaak puffen en zweten… Van mei tot oktober!
Op onze rommelmarkt van 26 mei was het héél warm… Het was puffen 
en zweten… Eind juni kregen we een zalige zomeravond voor de opening 
van onze fototentoonstelling…

In augustus hoopten we natuurlijk ook op mooi weer voor onze 
rommelmarkt. En dat kregen we. Het was een heel warme, zonnige 
dag waarop er gepuft en gezweet werd. Maar er was  veel volk en 
gezelligheid. Dus een geslaagde dag…

Op 13 oktober was er de familiequiz. Ook dat was nog een prachtige 
na-zomerdag. ’s Avonds mochten de 20 ploegen puffen en zweten met de 
quizvragen. Maar dat gebeurde in een vrolijke en gezellige sfeer.
Zo mogen we terugkijken op heel wat geslaagde activiteiten.

Maar ondertussen waren er ook de vragen en zorgen van mensen.
Vaak zien we hen puffen en zweten om het hoofd boven water te houden 
en om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Hun zorgen wegen vaak 
meer door dan de hitte van de zomerse zon. 

Een uitdaging om telkens opnieuw met hen op weg te gaan en die zware 
last te verlichten.

Overlijden
Een van onze trouwe medewerkers is onverwacht van zijn geliefden en 
van ons heengegaan:
Jan van Esch, echtgenoot van wijlen Treesje van der Heijden. Hij is 
geboren te Dither(Nl) op 6 februari 1938 en overleden te Kermt op 20 
september 2018.
Hij heeft zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap. Jan was gedurende 
vele jaren op velerlei wijze een gemotiveerde medewerker. We zullen hem 
missen. We drukken onze innige deelneming uit aan zijn geliefden.
Treffend werd hij getypeerd op de overlijdensaankondiging: “Er is geen 
enkele remedie tegen de geboorte of de dood, tenzij van de periode 
daartussen te genieten” (G. Santayana)



ONZE VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER ARMOEDE EN 
SOCIALE UITSLUITING
EEN OPROEP VANWEGE DE VLAAMSE 
INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE DIALOOG (VILD)

Armoede blijft een grote bekommernis en recent hebben de 
vertegenwoordigers van de katholieke, protestantse, orthodoxe, 
anglicaanse, joodse en islamitische erediensten en de vrijzinnig 
humanisten het engagement tegenover mensen in armoede uitgedrukt, 
zoals dat wordt geïnspireerd door hun respectieve levensbeschouwing. 

Daaruit blijkt, ondanks alle diversiteit van invalshoeken, een opvallende 
overeenstemming over volgende standpunten:
1. Solidariteit met mensen in armoede is een morele plicht binnen elke 

levensbeschouwing. Die solidariteit gaat uit van een besef van gelijke 
waardigheid als mens. Bijgevolg: geen armoede moeten ondergaan is 
een recht, geen gunst.

2. Mede vanwege die waardigheid als mens mag onze solidariteit zich niet 
beperken tot het materiële: ze moet ook gaan naar psychisch, sociaal en 
spiritueel welzijn.

3. De impact van persoonlijke keuzen en gedragingen op het ontstaan 
van armoede is beperkt. Het zijn in de eerste plaats de maatschappelijke 
structuren, de heersende mentaliteit en de gevolgde regels in onze 
samenleving, die armoede uitlokken of bestendigen: vooral de 
financiële, de economische en de politieke sector vertonen ethisch 
onaanvaardbare praktijken.

4. Onze bezorgdheid moet voor alle armen gelden, van gelijk welke 
origine, hier en elders in de wereld. Dat heeft uiteraard consequenties 
voor onze houding tegenover migranten en ons denken over 
ontwikkelingssamenwerking.

5. De problematiek omtrent armoede overstijgt verschillen in 
levensbeschouwing: samenwerking is noodzakelijk, we moeten verder 
kijken en handelen dan in onze eigen gemeenschap.



Hoe kunnen we deze gemeenschappelijke inzichten omzetten in 
zinvolle en efficiënte actie? Om wat te doen?
1. Als burgers moeten we er bij de wetgevende en uitvoerende overheid 

op aandringen dat ze naar behoren haar taak vervult op drie gebieden:
a: Voor iedereen de voorwaarden scheppen voor een menswaardig 

bestaan, zoals dat omschreven is in artikel 23 van onze grondwet.
b: Door middel van wetgeving en internationale onderhandelingen de 

financiële en economische regels zodanig vastleggen, dat iedereen naar 
vermogen bijdraagt tot het algemeen belang, dat dit steeds primeert 
op privébelangen als die ermee in strijd zijn, en dat de menselijke 
waardigheid van burgers, werknemers en consumenten door iedereen 
wordt gerespecteerd. (We beseffen,

 dat dit in een gemondialiseerde context geen eenvoudige opdracht is, 
maar ook hier kan de overheid zich al inspireren op het internationaal 
verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van december 
1966.)

c: Voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg, onderwijs en sociale 
voorzieningen garanderen, voldoende inspelend op verschillen in 
culturele achtergrond, draagkracht en competentie, zodat deze 
verschillen niet tot (ongewilde, onopgemerkte?) uitsluiting leiden.

2. Middenveldorganisaties (al of niet levensbeschouwelijk gekleurd) 
hebben een dubbele functie:

a: Ons helpen inzicht te verwerven in de gevolgen van financiële 
en economische processen op de samenleving, die mee armoede 
veroorzaken, om zinvolle verwachtingen t.a.v. de overheid te formuleren.

b: Mede instaan voor hulp en dienstverlening die veel persoonlijke 
nabijheid vereisen: ondersteuning aan mensen om zich uit de armoede 
te werken, herstel van psychisch, sociaal en spiritueel welzijn, vooral 
door met mensen als gelijken om te gaan en in groepsleven op te 
nemen.

3. Persoonlijke inzet binnen en naast middenveldorganisaties blijft het 
fundament van al het voorgaande.

 Armoede door allerhande beperkte initiatieven verzachten en draaglijker 
maken is zeker waardevol, maar volstaat niet. Het (weliswaar moeilijk 
bereikbare) einddoel moet zijn: armoede doen verdwijnen, m.a.w. 
iedereen een menswaardige plaats in de samenleving geven.



Rommel-dag Kermt 
Zondag 11 nov - zaal Kermeta

(Diesterstwg 204)                                                                                                

13.00u tot 17u:
rommelstand (200m2) - 2de hands-boeken (100m2) - 
2de hands-kleding, meubelen,stoelen..varia. cafetaria

18.00u: verkoop per opbod
(‘n 100 loten worden te koop aangeboden

aan de meest biedende)

Steuninkom: 1€ tvv vzw welzijn. Info 011250970, 0499708094

INKOMKAART 2017 - 48 euro
VOORBEHOUDEN PLAATS
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Dana Winner
in Kerstconcert

vrijdag 15 december 2017
start: 20u - deuren: 19u

Parochiekerk Kermt
info: 0499/708094 - vzwwelzijn@gmail.comIN
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vrijdag 14 december 2018
start: 20u - deuren: 19u

Parochiekerk Kermt
info: 0499/708094 - vzwwelzijn@gmail.com

Dana Winner
in Kerstconcert

INKOMKAART 2018 - 48 euro
VOORBEHOUDEN PLAATS



Macedonië
Sinds meerdere jaren, zoals je wellicht weet, ondersteunen 
we, dankzij de steun van velen, een familie (alleenstaande 
moeder met 4 kinderen) in Tetovo, Macedonië.
Daarom proberen we ook de toestand van dat land te volgen 
en willen we (heel in het kort) hierover wat nieuws mededelen.

In het verslag van de Raad van de Europese Unie van 26 
juni 2018, (nr 43 en 44) staat o.a. te lezen: zoals verklaard in 
eerdere conclusies van De Europese Raad, is het onderhou-
den van betrekkingen van goed nabuurschap…een aanvaard-
bare oplossing van de naamkwestie, van wezenlijk belang. De 
Raad is bijzonder ingenomen met de ondertekening van het 
akkoord over de naamkwestie met Griekenland,.., en ziet uit 
naar de ratificatie en uitvoering ervan… De Raad komt over-
een positief te reageren op  deze vorderingen van de voorma-
lige Joegoslavische Republiek Macedonië en zet het traject 
uit naar het openen van toetredingsonderhandelingen in juni 
2019”.

Ondertussen is er op zondag 30 september een referendum 
gehouden in Macedonië waardoor de Macedoniërs konden 
stemmen over een nieuwe naam voor het land. Dit zou dan 
ook een definitief einde betekenen aan de burenruzie met 
Griekenland en voor toetreding tot de NAVO en de Europese 
Unie.

Niettegenstaande er niet voldoende opkomst was voor dit 
referendum heeft het parlement, na 27 jaar, er toch voor 
gestemd om de amendementen op de grondwet te beginnen 
schrijven die de naam van het land veranderen in de ‘Repu-
bliek Noord-Macedonië’. Het is een eerste stap om een punt 



te zetten achter het geschil met 
Griekenland.

We hopen dat dit in de nabije toe-
komst ten goede zal komen aan alle 
inwoners.

Wat ‘onze’ familie betreft: ze stellen het goed! Dank nogmaals 
aan allen die hieraan bijdragen. We zullen een poging doen 
om de oudste zoon naar België te laten komen om tewerk-
gesteld te worden in de fruitpluk.
U kan meehelpen ons project te ondersteunen. Elke gift, hoe 
klein ook, is een steun en doet er toe. U kan een eenmalige 
gift doen, of een maandelijkse opdracht geven aan uw bank 
om een gift over te maken. Van harte dank.

Ook dit jaar kun je het vlammetje kopen: een pin in de 
vorm van een vlam om op je jas of trui te spelden.

Het vlammetje is hét symbool van De Warmste Week 
van Music For Life. Het is niet alleen 

supercool om te dragen (past bij elke 
outfit!), je steunt er ook de meer dan 
1000 goede doelen van De Warmste 

Week mee.

Een vlammetje kost 2 euro (exclusief 
verzendkosten) en kun je bestellen 
vanaf 1 december. Opgepast: wees 

er snel bij, want de voorraad is
beperkt en op = op!



Toekomstige activiteiten:
zondag 11 november 2018 zaal Kermeta
ROMMELDAG:
13u - 17u
rommelstand 2de handsboeken, tweedehandskleren, lp’s, varia...cafétaria
18u VERKOOP PER OPBOD
(Een 100 tal loten worden verkocht aan de meest biedende)
Steun inkom 1 €
Info: 011/250970 – 0499/708094

Contactgegevens
Rik Coninckx, Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
GSM 0499 70 80 94
Denise Nickmans, de Stockheimlaan 39/1 3510 Kermt 
011/25 09 70
Cindy Raepers, Diestersteenweg 110/5 3510 Kermt
0499/43 34 02
Willy Vos, Molenstraat 53 3510 Kermt
0497/94 77 69

Rekeningnummer BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn 3511 Kuringen
vzwwelzijn@gmail.com - www.vzwwelzijn.be

Noteer: nieuw adres vzw welzijn:
Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
Vernieuwde website: vzwwelzijn.be
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Kerstconcert

Dana Winner
vrijdag 14 december 2018

start: 20u - deuren: 19u
Parochiekerk Kermt

info: 0499/708094
vzwwelzijn@gmail.com
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