
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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VAN KLEINE EN GROTE MENSEN...

Onlangs bracht ik een voedselpakket bij een jong gezin. Plots 
vroegen ze: “Zijn er nog mensen van hier die het ook zo moeilijk 
hebben?” – “Ja”, antwoordde ik, “jammer genoeg veel”. – “We 
dachten dat wij alleen waren in die situatie”, zeiden ze. “Omdat 
we in schuldbemiddeling zitten, krijgen we maar een klein deel 
van ons loon. Als er dan onverwachte uitgaven zijn, zoals een 
doktersbezoek of iets dringends voor de kinderen, dan kunnen 
we nog nauwelijks eten kopen. Het is moeilijk. Nog twee jaar 
moeten we dit volhouden, dan hopen we dat het beter gaat.”
Bij een volgend gezin kwam het kleine dochtertje me vrolijk tegen 
gehuppeld. Op het gezicht van de ouders zag ik ’n bezorgde blik. 
Toen de vrouw de doos met verse groenten zag, zei ze: “O wat 
fijn. We hebben het zo moeilijk momenteel, dan zijn deze lekkere 
dingen heel welkom’”.
Op een dag ging ik op bezoek bij iemand. De vrouw kwam de 
deur opendoen in haar pyjama. “Sorry”, zei ze. “Ik heb vandaag 
de moed niet om me aan te kleden. Mijn zoon is weer hervallen 
en dat maakt me heel verdrietig. Door de problemen van zijn 
drugsverslaving ben ik zelf ook in een sukkelstraatje belang en 
kan ik nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Soms ben ik zo 
boos op hem, maar ja… 
hij blijft mijn zoon!”
30 jaar geleden maakten we met vzw Welzijn het boekje vol 
levensverhalen “van kleine en grote mensen”.
Ook nu nog proberen we het verhaal van “mee-op-weg-gaan” al 
doende verder te schrijven met anderen, klein en groot.



Zo stond het op onze nieuwjaarswens.

Het voorgaande getuigenis is hiervan een illustratie. 
Voeg daarbij nog al de morele ondersteuning die we aan mensen 
geven, concrete hulp met onze camionette voor het halen en 
bezorgen van meubels, hulp bij het verhuizen van mensen die 
het niet zo breed hebben, de voedselbedeling, het ondersteunen 
van onze familie in Macedonië en nog zoveel andere diensten 
die we trachten te bewijzen, en je komt tot een hele gamma van 
concrete dienstverlening.

We hopen dit nog eens heel concreet in beeld te brengen in ons 
“portfolioproject”

Dromen….. dat de armoede afneemt

Delen…. met hen die te weinig hebben

Doen…. heel concreet, klein of groot

Moge er binnen in mij, een onoverwinnelijke zomer schuilgaan. 
Dat er binnen in mij, hoe hard de wereld ook tegen duwt, iets krachtiger, 
iets beter is, dat terug duwt. En dat maakt me blij!                                      
       (naar A. Camus)



FOCUS OP VZW WELZIJN
Vzw Welzijn… te kijk gezet

Marc Baetens, afkomstig uit Kermt, en vrijwilliger bij vzw welzijn, 
besliste vorig jaar dat zijn portfolio zou gaan over 
vzw welzijn. Sindsdien brengt hij onze werking in beeld door bij 
elk evenement foto’s te maken. Het is zijn eindwerk van 5 jaar 
avondschool fotografie bij Coovi te Anderlecht. Dit eindwerk zal 
geëvalueerd worden door de jury van de school (leerkrachten en 
beroepsfotografen)

Deze portfolio, een “focus op vzw welzijn”; 
zal geopend worden op vrijdag 29 juni om 19u. 

Deze gaat door ten huize van, en in de “Busselkeswinning”, 
Kermtstraat 118, op de grens Kermt-Stevoort;

Andere openingsuren: 
zaterdag 30 juni en zondag 1 juli: 11u-18u.

Maandag 2, woensdag 4 en vrijdag 6 juli: 15u-20u
zaterdag 7 en zondag 8 juli: 11-18 u

PRODUCTEN VAN “EIGEN KWEEK EN STREEK”
ZONDAG 3 JUNI VAN 10.30U TOT 17.30U

OP HET SOLIDARITEITSPLEIN TE STEVOORT 
(PLEIN BIJ HET OUDE GEMEENTEHUIS)

Zoals vorige jaren is het een smul-marktje, waar amuses kunnen 
geproefd worden. Maar dit jaar is er daarnaast ook een verkoop-
marktje, waar (h)eerlijke producten van ‘eigen kweek en streek’ 
verkocht worden. Ook wij met vzw welzijn zullen er zijn, kom 
maar eens kijken en proeven..



ROMMELMARKT KERMT 
zaterdag 26 mei 2018

9u–15u  
Te Kermt (Hasselt)  Ten Hove(straat) 10b

        
*iedereen kan stand opbouwen vanaf  8.00u 
*auto kan op stand blijven
*in openlucht  
*niet vooraf inschrijven  
*1 euro per 1 m lengte             
*standen worden aangewezen volgens aankomst
*inkom bezoekers: 1€    
*150 standhouders verwacht
 

 Info: 
011/250970 - 0499/708094



FAMILIE IN MACEDONIË

We blijven deze familie 
ondersteunen en onderhouden. 
We zijn er op bezoek geweest 
en hebben kunnen vaststellen 
hoe heel de samenleving, 
daar in Tetovo, in armoedige 
omstandigheden moet leven.
Onze familie is ook op zoek moeten 
gaan naar een nieuw appartement, 
omdat het appartement waar ze 
nu in woonden verkocht werd. 
Ze hebben gelukkig een ander kunnen vinden en zijn er reeds 
ingetrokken.
We danken van harte al de mensen die hen, samen met ons, 
een uitzicht geven. Daarzonder hebben ze voorlopig geen enkel 
uitzicht op een fatsoenlijk leven.
Als je zelf, heel concreet iets doen wilt voor mensen in nood, en 
hen weer toekomst wilt bieden, dan is dit zeker de moeite waard. 
Je kan storten op ons rekeningnummer (zie laatste blad) met 
vermelding ‘macedonische familie’. Van harte dank.

 

DANA WINNER IN KERSTCONCERT 2018

Vrijdag 14 december 2018 - 20u -deuren: 19u

parochiekerk Kermt (Hasselt)

Info en inkomkaarten: 
0499/708094 -vzwwelzijn@gmail.com

inkom:€35 - Voorbehouden plaats: €48

Bestellen: Het bedrag overschrijven 
     en wij bezorgen u de inkomkaarten per post.

Rekeningnr: BE48 9790 0371 7327 van vzw welzijn
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een organisatie van vzw welzijn, ondernemingsnummer 0422.286.134
v.u. Rik Coninckx, Hasseltse Dreef 142 bus 1.01, 3512 Stevoort

met steun van:

reydams cars building - halen - Tel: 013 44 25 04
stad hasselt - argenta kermt

INSCHRIJVING: EXCLUSIEVE STANDEN:
VANAF 10U
€15 PER AUTO
€7 PER MOTO

JAGUAR
FERRARI

PORSCHE

CHARLY NOIR
PATRICK SEMPELS

DANNY CARRUSO
MONIQUE

P45
x-change

legacy

wouke

LIVE OPTREDENS:

ORKESTEN:

presentatie

eet- en drankstanden

- springkastelen
- classic-molen
- paardenmolen
- eendjes vissen E.a.

kinderanimatie:

gratis inkom
gratis PARKING

JEUGDCENTRUM KERMT (HASSELT)
TEN HOVE (STRAAT) 10 B



Toekomstige activiteiten:
17 juni 2018: Kermts Oldtimertreffen, jeugdcentrum Ten Hove 

Kermt

Rommelmarkten: zaterdag 26 mei en dinsdag 21 augustus 2018, 
Ten Hove Kermt

Familiequiz zaterdag 13 oktober 2018

Vier pijlers voor meer welzijn:
“geven, toegeven, vergeven, nooit opgeven”

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


