
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

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 november 2017

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

Toekomstige activiteiten:
11 november : rommeldag zaal Kermeta Kermt

2-3 december: 2de handsboekenmarkt zaal Kermeta Kermt

15 december: kerstconcert Dana Winner, parochiekerk Kermt

28 januari 2018: Restau- en mosseldag zaal Kermeta Kermt

17 juni: Kermts Oldtimertreffen, jeugdcentrum Ten Hove Kermt

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

Ook dit heeft alles te maken met “welzijn”:
“Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke uitdaging; een 
optimist een uitdaging
in elke moeilijkheid” (Winston Churchill)

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

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



 

Vrijdag 15 december 2017 - 20u
  deuren: 19u
parochiekerk Kermt (Hasselt)
Info en inkomkaarten: 
0499/708094 -vzwwelzijn@gmail.com
inkom:€35. 
Voorbehouden plaats: €48
Rekeningnr: 
BE48 9790 0371 7327 van vzw welzijn

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

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

OOK DIT IS ROMMELMARKT….

Toen de eerste morgendrukte voorbij was, stond een bejaarde 
man met een winkeltrolly te kijken naar de bloempotjes aan onze 
verkoopstand.
Ik vroeg: “zoek je iets?”
“Ja”, zei hij, “mijn vrouw is nog niet lang geleden gestorven en ik 
zoek wat bloempotjes om bloemen in te zetten voor op haar graf”.
Ik antwoordde: “Zal ik je helpen zoeken?”
“Ja” zei hij, “want ik weer niet zo goed wat daar kan voor dienen”.
Ik zocht een aantal potjes uit en wou hem laten kiezen. Maar de 
man wou ze allemaal en stak zijn winkeltrolly vol. “Maak nu maar 
een prijs”, zei hij. Hij betaalde. Ik gaf hem nog een klopje op zijn 
schouder en toen ging hij weg.
Een tijdje nadien was de man terug daar met zijn lege trolly. “Ik kom 
nog wat potjes halen”, zei hij. Ik was verwonderd maar zocht terug 
een aantal potjes uit en weer vulde hij zijn trolly en betaalde.
“En nu”, zei de man, “wil ik nog een korfje om mijn patatjes in te 
schillen, want nu mijn vrouw gestorven is moet ik zelf mijn patatjes 
schillen”. Ik was ontroerd. Ik liet de man een rieten korfje uitzoeken. 
“Hoeveel kost dat?”, vroeg hij. Ik zei: “dat krijg je van mij. Schil jij je 
patatjes daar maar goed in.”
“Ja”, zei hij nog,  “ik moet voorzichtig zijn met mijn geld want de 
rekeningen zijn geblokkeerd. Het is toch niet gemakkelijk ……”
Ik klopte de man nog eens bemoedigend op zijn schouder. Toen is 
hij verder gegaan. Te midden van alle drukte heb ik heel de dag aan 
die man gedacht….

JA, OOK DIT IS ROMMELMARKT!



Een tijdje later was er een Nederlands echtpaar aan onze stand wat 
koopjes aan ’t doen.
Eén van onze vrijwilligsters onderhandelde met de man over een 
oude kinderwagen. En het lukte. De man kocht de koets.
Zijn vrouw was elders aan onze stand gaan snuisteren en kwam 
met enkele zakken geladen terug.
“Nou”, zei ze, “die koets heb je toch zeker niet gekocht?”
“Ja zeker”, zei de man.
Maar de vrouw zei: “nou, dit is al te gek. Nu gaan wij naar 
Nederland met een Belgische koets.”
Wij moesten hartelijk lachen. 
De verkoopster zei nog: “Dat is toch iets nuttig. Nu kan je alles 
wat je gekocht hebt daarin laden, dan hoef je niets naar je auto te 
dragen. Maar de vrouw vond het maar al te gek!

JA, OOK DIT IS ROMMELMARKT!

Nog wat later… 
Een meisje van een jaar of 8 wou een klein, rond doosje met 
bloemetjes kopen. Ze vond het heel mooi. Maar twijfelde. Ze nam 
het op en zette het dan weer terug. Ze wou nog eerst eens verder 
kijken. ‘Oké’, zei de oma, ‘dan kijken we verder’.
Na een tijdje kwam ze terug en wou toen het doosje kopen. Maar 
het was weg. Verkocht. Ze was zo erg ontgoocheld en verdrietig.
De vrijwilligster achter onze stand wou haar troosten en zei: “nu 
mag je van mij een troostprijsje kiezen”. Haar gezicht lichtte op. 
Ze koos een klein vaasje en was er heel gelukkig mee. 

JA, OOK DIT IS ROMMELMARKT!

TREESJE IS VAN ONS HEENGEGAAN

Op  20 februari 1983 heeft Treesje van der Heijden haar aanvraag 

gedaan om toe te treden tot de algemene vergadering van vzw 

welzijn. Sindsdien is zij er steeds lid van gebleven, en heeft ze zich 

op velerlei wijzen ingezet voor onze vereniging. In haar hart was 

ze zeer begaan met het welzijn van de medemensen. We konden 

steeds beroep doen op haar medewerking.

Daarom is voor ons en onze vereniging de tekst op het 

overlijdensbericht,  heel erg van toepassing:

“Om je heengaan  treuren we, om wie je was danken we je”.

We betuigen dan ook ons innig medeleven met haar echtgenoot 

Jan van Esch, met de kinderen en de kleinkinderen. In een mooi 

verzorgde uitvaartviering namen we afscheid van haar. In ons en in 

onze werking zal ze blijven voortleven. 

Treesje werd geboren te Rosmalen (NL) op 16 december 1940

en overleden te Hasselt op 30 september 2017.

Ook de tekst op haar gedachtenisprentje typeerde haar helemaal: 

                     “Mij spreekt de blomme een tale,

                     mij is het kruid beleefd,

                     mij groet het altemale,

                     dat God geschapen heeft!”

                                              -Guido Gezelle

Moge zij voor altijd gelukkig zijn bij de verrezen Heer!.



11 NOVEMBER: 
“ROMMEL”DAG

KERMT  ZAAL KERMETA 
DIESTERSTEENWEG 204 

POP-UP VOOR ÉÉN DAG IN ZAAL 400M2

*9.30u-13.30u: ROMMMELMARKT:
  GROTE ROMMELSTAND (200M2)
   2DE HANDS BOEKEN (100M2) 

2DE HANDS KLEDING – LP’S  ENZ..
2DE HANDS SPEELGOED - KERSTVERSIERING

 

*14.30u: VERKOOP PER OPBOD:
‘N 200 LOTEN WORDEN VERKOCHT 

     AAN DE MEEST BIEDENDE
                               

INKOM 1€ 
TVV VZW WELZIJN, 

ONDERN. NR.0422.284.134 

GETUIGENIS

Op donderdag 26 oktober was de slotviering van 50 jaar bisdom 
Hasselt. Meerdere getuigenissen werden naar voren gebracht, 
waaronder ook het getuigenis van onze medewerker en bestuurslid 
Willy Vos. We nemen uit zijn getuigenis enkele elementen:

“Iedereen kan het (armoede-problemen) aan de hand krijgen: wij 
hielpen pas een jonge, werkende, alleenstande mama met een  
reeks onbetaalde facturen. Wij konden haar wat meubelen en 
toestellen geven. Zij kwam nochtans uit een beter sociaal milieu. 
Dat zijn de nieuwe armen.

Wij proberen te werken vanuit de kracht van de mensen. Laat 
mensen groeien en er komen sterke mensen naar voren. Wij 
proberen mensen te versterken!!”….

Neem “De Brug” een armoedevereniging. Wij hebben een wekelijks 
ontmoetingsmoment bij de paters. Zij werken geheel in de geest van 
Franciscus en stellen de zaaal gratis beschikbaar. Mensen kunnen 
er binnenkomen zonder een vraag naar hun rugzak. Willen ze iets 
zegge: OK, indien niet: ook OK. Wij proberen mensen als gelijken 
te behandelen. Het is belangrijk de zelfwaarde van de mensen te 
respecteren.

Neem nu “vzw welzijn”. Wij zijn een doe-vereniging. We hebben 
niets. Geen subsidie. Altijd veel te weinig middelen. MAAR: wij 
DOEN!

Wij geven mensen meubelen, toestellen. Wij helpen hen met hun 
administratie. Wij proberen mensen te versterken….Wij werken 
volgens he tprincipe van ‘de kleine goedheid’. …

Om af te sluiten enkele denkoefeningen:
-         Onze mensen zeggen dikwijls: de maand heeft dagen te veel
-         Armoede is een ONRECHT
-         En wat te zeggen van onze slogan bij vzw welzijn:
 “Dromen worden waar als je maar iets doet,
  Maar doe het samen, hand in hand,
  En leg vooral je hart erin” 


