
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 

V.Z.W 
 

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 
 

Driemaandelijks tijdschrift 1 mei 2016 
 

Verantwoordelijke uitgever: Rik Coninckx 
Stevoortse Kiezel 38 bus 1 3511 Hasselt 

AFGIFTE KANTOOR: 3510 Kermt
Erkenningsnr: P602758

Driemaandelijks tijdschrift 1 augustus 2017

Verantwoordelijke uitgever: Rik Coninckx
Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 - 3512 Stevoort

dinsdag 22 augustus
ROMMELMARKT: 9u - 15u
VERKOOP PER OPBOD: 15u
Ten Hove 10B KERMT (Hasselt)
Niet vooraf inschrijven – standprijs 1€ per m
Inkom 1€
Info: 011/250970 – 0499/708094

zaterdag 14 oktober
WELZIJNS-FAMILIEQUIZ
aanvang 20u deuren 19u30
zaal Kermeta Kermt
Een gemoedelijke familiequiz!!
Vorm een ploeg, geef deze een gepaste naam.
Per ploeg 20€.
Inschrijven: Denise nickmans 011-250970
Willy Vos 0497947769, dbrugmans76@gmail.com
---------------------------------------------------------

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

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
Raepers Cindy, Diestersteenwg 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



Wat het verschil maakt..
 

Het tij had duizenden zeesterren op het strand gespoeld.
Ze zouden onherroepelijk omkomen eer de vloed hen 
weer bereikte. Een jongetje pikte de zeesterren op en 
gooide ze terug in het water. 

Waarom doe je dat.. vroeg een oude man. 
Het strand is kilometers lang. 
De meeste komen toch om. 
Wat voor verschil maakt het er een paar te redden? 
Het jongetje keek naar de spartelende zeester in zijn 
hand en zei: Nee, voor de meeste maakt het niets uit, 
maar voor deze zeester wel degelijk….
En hij gooide hem terug in zee. 

Één iemand helpen verandert misschien niet heel de 
wereld. Maar het kan wel een wereld van verschil maken 
voor die ene persoon!

 

Vrijdag 15 december 2017 - 20u
parochiekerk Kermt (Hasselt)
Info en inkomkaarten: 
0499/708094 -vzwwelzijn@gmail.com
inkom:€35. 
Voorbehouden plaats: €48
Rekeningnr: 
BE48 9790 0371 7327 van vzw welzijn

Wij steunen en onderhouden nog steeds deze familie in 
Macedonië. We hebben hen hier in België ondersteund 
tot ze uitgewezen werden. Ze hebben geen bestaans-middelen. 

Zonder onze hulp worden 
ze onmiddellijk dakloos 
en staan ze op straat.We 
danken van harte al de 
mensen die hen samen met 
ons een uitzicht geven. 
Als je zelf, heel concreet, 
iets voor mensen in nood 
doen wilt, kan je storten op 
ons rekeningnummer,
met vermelding 
‘macedonische familie’. 
Van harte dank
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K E R S T C O N C E R T  2 0 1 7Dana Winner in 
Kerstconcert

Familie in Macedonië



FOTOPROJECT

Beste lezer,

Sommigen van jullie zullen me al kennen van op de activiteiten 
van de VZW waar ik regelmatig help door drank op te dienen, 
maar toch zou ik me even willen voostellen.

Mijn naam is Mark Baetens, 1 van de zonen van Hermans 
Margriet ( die jullie misschien beter gekend hebben ), en ben 
afkomstig van Kermt. Sinds mijn tienerjaren kan de VZW op 
me rekenen, dat is nu dus ongeveer 30 jaar.

Sinds 2013 volg ik avondschool fotografie bij COOVI te 
Anderlecht. Die opleiding duurt 5 jaar en bevalt me enorm, 
omdat er een goed evenwicht is tussen techniek en esthetiek. 
Via 10 opeenvolgende modules worden alle aspecten van de 
fotografie uitgelegd. Daar heb ik er al 8 van gedaan, dus in 
september begin ik aan mijn laatste jaar.

Eerdat mijn klasgenoten en ik echter kunnen afstuderen en we 
ons fotograaf mogen noemen, moeten we in de 10de module 
onze “portfolio” maken. Dat is een fotoreeks over een vrij te 
kiezen onderwerp. 

Om voldoende tijd te hebben ( en niet te veel stress) wou 
ik al zo vroeg mogelijk beginnen met het verzamelen van 
beeldmateriaal. Mijn voorstel om de werking van VZW Welzijn 
in beeld te brengen werd zowel door de VZW als door de 
school enthousiast onthaald en goedgekeurd, en dus kon ik 
een maand geleden al van start gaan met het in beeld brengen 
van de rommelmarkt.

5.362 MAN OP WACHTLIJST VAN 
LIMBURGSE SOCIALE 
VERHUURKANTOREN
Door Redactie - 24 juli 2017 - 0000 - Samenleving

Sociale verhuurkantoren huren kwaliteitsvolle woningen op 
de private huurmarkt en verhuren die voor redelijke huurprijs 
aan personen met een bescheiden inkomen. 
Ze vormen de schakel tussen sociale huur en de private 
markt en worden steeds belangrijker. 
Steeds meer kandidaat-huurders vinden de weg naar een 
SVK, zo blijkt uit de wachtlijsten. 
In Vlaanderen staan 48.121 mensen op een wachtlijst. 
Een sterke stijging, want het jaar voorheen telde deze nog 
32.814 kandidaat-huurders.  
Op die wachtlijst bevinden zich 5.666 Limburgers, waarvan 
5.362 op zoek naar een woning in de eigen provincie. 
(Limburg actueel)

Wij ontvingen naar aanleiding van de ‘sobere maaltijd’ 
van 28 januari 2017 ingericht door Rotary-club Hasselt 
het bedrag van 3000€. Wij willen hen hiervoor van harte 
danken”.



ROMMELMARKT KERMT 
(Hasselt) Ten Hove

Kermisdinsdag  22 AUGUSTUS 2017

9u - 15u: ROMMELMARKT                                                                                                                                      
                                                                            

*iedereen kan stand opbouwen vanaf 8u 

*het is niet nodig vooraf in te schrijven

*standen worden aangewezen volgens aankomst

*1 euro per 1 m lengte

* Verkoop voeding en drank niet toegelaten

*auto kan op stand blijven en hoort dus bij stand

*inkom bezoekers: 1€

15u: VERKOOP PER OPBOD
 ‘ n 150 loten worden verkocht aan de meestbiedende                                           
       
                                      

 Info: 011/250970 - 0499/708094

Bij het maken van zo een fotoreeks komt heel wat werk kijken. 
Eerst en vooral véél foto’s maken, er de juiste uitkiezen, en 
ze uiteindelijk presenteren. Dit alles natuurlijk steeds in nauw 
overleg met de VZW.

Het eindresultaat bij mijn portfolioproject zal een tentoonstelling 
zijn in 2018 ( waarschijnlijk ergens in mei of juni ). Verdere 
details volgen nog in dit blad, maar jullie zijn nu al van harte 
uitgenodigd!

Ik heb bewust gekozen om de VZW in al zijn facetten in 
beeld te brengen. Waarom ? Ze doen schitterend werk door 
hulpbehoevende mensen uit onze regio heel concreet te 
helpen. Dergelijke zeer waardevolle hulpverlening verdient om 
eens op een mooie manier in beeld gebracht te worden. Ik 
zal dan ook mijn uiterste best doen om het verhaal van VZW 
Welzijn zo goed mogelijk te schrijven via mijn foto’s.

Je zal in dit blad regelmatig een update van het verloop van het 
project kunnen vinden. Eventueel ook met een foto, om jullie 
nieuwsgierigheid aan te wakkeren, zodat we jullie uiteindelijk 
op de tentoonstelling mogen verwelkomen.

Misschien zien we elkaar op een volgend evenement van 
de VZW ? Je kan me dan makkelijk herkennen … met mijn 
fototoestel in de hand.

Mark


