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EEN NIEUW JAAR! Oei…met een stukje tijd!!?
Oh, al half januari.. 2018 is voorbijgevlogen! Zeggen we. Vlug de
auto in, de voorganger rijdt niet snel genoeg, vlug voorbijsteken. Een
berichtje, kijken..? Oei, ook nog een oproep, opnemen? Gelukkig
bluetooth.
Ondertussen denken: ik kom nooit klaar vandaag, ik ben al bezig met
wat ik deze namiddag moet doen. Hoeveel mails sta ik nog achter?
Het lijkt wel of stilte of stil-staan niet toegelaten is. We hollen ons
en de ander voorbij. En dit in dit pas begonnen jaar. Neem toch wat
tijd voor jezelf. Het doet je ervaren dat dit deugd kan doen. En zeker
wat stilte. Even maar, hoeft dus niet georganiseerd te worden. Je
pauzeknop even indrukken. “Tijd is geen snelweg tussen de wieg en
het graf, maar ruimte om te parkeren in de zon”…. van 2019!!

TERUGBLIK OP HET KERSTCONCERT
Op vrijdag 14 december 2018 was het weer zo ver!
Voor het 6e opeenvolgende jaar mochten we weer genieten van het
Kerstconcert van Dana Winner. In de sfeervol verlichte kerk van Kermt gaf
zij weer het beste van zichzelf. Ongeveer 400 aanwezigen genoten van
de mooie liederen: Stille nacht… Duizenden mooie dromen… Ave Maria…
Hallelujah… Tijdens de pauze was er ook een gezellige drukte aan onze
drankstand. In het tweede gedeelte klonken liederen als: What a wonderful
world… Vrolijk kerstfeest… Loop naar het licht… Op het einde werd er
enthousiast meegezongen: We wish you a Merry Christmas… Jingle Bell…
Feliz Navidad…Het was een hartverwarmende avond. We hoorden dan
ook heel tevreden reacties. Iemand van de aanwezige groep
B(l)lindkracht verwoorde het zo: “Om te genieten van die mooie zang
en muziek hoef je niet te zien!”. Na zo’n mooie avond kunnen we alleen
maar zeggen: Dankjewel! Speciaal ook voor het mogen gebruiken van de
parochiekerk. En we zeggen: tot de volgende keer..

2018: DANK voor je inzet,
steun, medewerking
2019: we HOPEN op U!

Vzw welzijn wenst voor

2 1000 9 10
dat jij onophoudelijk mag werken aan
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede in je omgeving
dat jij je hand mag uitsteken en pijn in vreugde veranderen
van hen die lijden aan afwijzing, honger of het verlies
van een geliefde
dat jij kan doen wat anderen voor onmogelijk houden
door rechtvaardigheid, vriendelijkheid en welzijn
te brengen
dat jij mag geloven dat jij een verschil kan maken in
deze wereld

Gaarne nodigen wij je uit op onze
jaarlijkse RESTAU- EN MOSSELDAG.
VAN ZONDAG 27 JANUARI 2019
We wensen dat het gezellig mag zijn en dat het, natuurlijk, vooral lekker
is. We zien deze dag ook als een grote familiedag, waar we blij zijn
elkaar terug te zien. Zo wordt het ook een jaarlijkse ontmoetingsdag van
velen die op velerlei wijze met onze vereniging verbonden zijn.
U steunt hiermede de werking van VZW WELZIJN. Deze beweging
is ontstaan in 1981. We zijn ontstaan uit enkele toevalligheden van
mensen die in problemen waren geraakt. Wij willen begeleiding en
daadwerkelijke steun bieden aan mensen die om een of andere reden
n een noodsituatie terecht zijn gekomen, en die niet – of moeilijk –
terecht kunnen bij een andere instantie.
VZW Welzijn is dankbaar om zovele medewerk(st)ers. Dankbaar
om zoveel steun en inzet, ook bij het organiseren van praktische
activiteiten.
VZW Welzijn dankt U vandaag om uw steun en sympathie.
Smakelijk en dankjewel.

Ook wanneer je op voorhand niet
hebt ingeschreven of besteld,
ben je van harte welkom.
We voorzien voldoende voor ieder!!
Je kan ook zelf komen afhalen
en we bezorgen aan huis.

Restau- en Mosseldag
ten voordele van vzw Welzijn

Zondag 27 januari 2019
in zaal Kermeta - Kermt
van 11.30 uur tot 14 uur
en
van 17 uur tot 19 uur.
Tomatensoep 2,00 euro
Mosselen + Friet of brood 19,00 euro
Kippenfilet met champignonroomsaus + Friet 13,50 euro
Vidé + Friet 13,00 euro
Koude schotel + Friet 12,00 euro
Zalmschotel + Friet 13,00 euro
2 Hamburgers + Friet 6 euro
Kinder-vidé + Friet 6 euro

“Trots op mijn roots”
(boek verschenen bij Politea)

Getuigenissen van bekende Vlamingen
die dankzij sociale huisvesting, en niet
ondanks sociale huisvesting, hun leven
op de rails hebben gezet. O.a. Koen
Crucke, Tom Dice, Lynn Wesenbeek, Axl
Peleman e.a.
Het belang van sociale huisvesting om
mensen uit armoede te trekken, valt niet te
onderschatten. Het armoederisico daalt
met 40 procent na toewijzing van een
sociale woning (Björn Mallants, directeur
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen).
Helaas
klopt
het
dat
sociale
huisvestingsmaatschappijen kampen met
verouderde en vaak slecht onderhouden
woningen. ‘Maar je kunt een woning
maar renoveren als die leeg staat. De
bewoners moeten dus ergens anders
worden ondergebracht, maar dat is niet
altijd even gemakkelijk. Extra budget is
hiervoor welkom.
Het aanbod voor nieuwe woningen zou
eigenlijk moeten verdubbelen. Er staan
135.000 mensen op de wachtlijst. En dan
moet je weten dat vele mensen die recht
hebben op een sociale woning, zich niet
laten inschrijven. Ze vinden de moed niet
om 3, 4, 5 jaar op een wachtlijst te gaan
staan, of soms nog langer.
Tegenwoordig worden sociale woningen
letterlijk tussen private woningen en
appartementen verweven. Samen met
hun woningen, zullen ook de bewoners
verweven worden in de samenleving.
Maar dit is een werk van lange adem,
besluit Mallants. (Wim Troch in “Visie”
van 16 november 2018)

Nieuw!!!

INDOOR ROMMELMARKT
ZONDAG 10 MAART 2019
ZAAL KERMETA KERMT 10u-16u
Ieder kan ’n tafel huren.
Ieder kan meer tafels –met dezelfde afmeting- huren.
Inschrijven per e-mail: vzwwelzijn@gmail.com.
De inschrijving is pas geldig
wanneer de betaling toegekomen is.
De betaling wordt bevestigd door een mail;
deze dient mee gebracht te worden
op zondag 10 maart 2019
Opbouw vanaf 8u30.
Prijs: tafel: 1,20mx0,80 = 5€. - Tafel: 2,5mx0,70m=9€
Betaling op rekening nr BE48 9790 0371 7327 van vzw welzijn
Inkom: 1€
Info: 0499/708094

Macedonië
Wat ‘onze’ familie betreft: ze stellen het goed! Dank nogmaals aan
allen die hieraan bijdragen.
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.

Toekomstige activiteiten:

Indoor rommelmarkt zondag 10 maart
in zaal kermeta Kermt (zie vorig blad)
Rommelmarkt openlucht zaterdag 25 mei 2019
9u-15u
Kermt, Ten Hove(straat) 10b,
standhouders vanaf 8u,
niet vooraf inschrijven, 1€ per m, auto kan op stand,
info 011/250970 0499/708094
inkom 1€,
150 standhouders verwacht

Rommelmarkt dinsdag 20 augustus 2019

KERMT (Hasselt) Ten Hove(straat) 10b
9u - 15u: ROMMELMARKT
standhouders vanaf 8u,
niet vooraf inschrijven, 1€ per m, auto kan op stand,
info 011/250970 0499/708094 inkom 1€, 250 standhouders verwacht
15u: VERKOOP PER OPBOD:
‘n 150 loten worden verkocht aan de meestbiedende
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 3512 Stevoort
vzwwelzijn@gmail.com - www.vzwwelzijn.be

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

