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Huiswerkbegeleiding: 11/18 
Met het nieuwe schooljaar is ook de 
huiswerkbegeleiding van Buren voor Buren weer 
gestart. We hebben nu elf begeleiders voor dertien 
kinderen, en wellicht komen er begin oktober nog 
vijf bij. We zullen ze allemaal kunnen bijstaan, 
maar alleen doordat een aantal begeleiders 
verschillende kinderen onder hun hoede nemen. 
Dus bijkomende vrijwilligers zijn altijd meer dan 
welkom. 
 

 

Armoede 
De armoede grijpt de laatste maanden in alle 
wreedheid om zich heen. Dat komt zeker ook door 
de energiecrisis, maar al eerder werd de kloof 
tussen arm en rijk fors dieper. Dat blijkt toch uit de 
cijfers van BOM, waar in 2020 165 gezinnen 
ingeschreven waren voor de voedselbedeling, in 
2021 257 (+92) en in maart van dit jaar, net voor de 
instroom van Oekraïense vluchtelingen waren daar 
al weer 32 bijgekomen (292).  
Verontrustende trends zijn verder dat het aantal 
eenpersoonsgezinnen stijgt (66 gezinnen in 2021 = 
verdubbeling) en dat er zelfs tweeverdieners-
gezinnen komen aankloppen (36 gezinnen in 2021). 
Om een kwalijk vooroordeel te ontkrachten: 40 
procent van de BOM-klanten is Belgisch. 
 
 

Wat doet het Kumtichcomité? 
Met Buren voor Buren blijven we systematisch 
inzamelen voor BOM, maar we merken dat het 
enthousiasme van de Kumtichnaren danig 
getemperd is. Na de inzameling begin maart voor de 
Oekraïners is de opbrengst op minder dan de helft 
teruggevallen. Vorig jaar brachten we gemiddeld 
bijna twee bomvolle auto’s naar BOM, nu nauwelijks 
één. De vraag (de armoede) stijgt dus spectaculair, 
het aanbod keldert. 
 
Op lange termijn dragen we bij aan de strijd tegen 
armoede door in te zetten op huiswerkbegeleiding 
en taalduowerking.  
 
In onze lijst van partners prijkt ook de armoede-
organisatie Erm ’n Erm, maar van een echte 
samenwerking is het nog niet gekomen. Staat op een 
ander lijstje: dat van goede voornemens voor 2023. 
 
Om financieel kwetsbare mensen niet uit te sluiten, 
bieden we onze activiteiten zoveel mogelijk gratis 
aan, of tegen zéér democratische prijzen. Dankzij 
o.m. onze sponsors lukt dat nog, 
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Het Kumtichcomité wil van ons dorp een ‘zorgzame buurt’ helpen maken, waar het goed 
is om wonen voor iedereen. Waar mensen elkaar helpen en kunnen ontmoeten. In 

samenwerking met de stad en de lokale verenigingen. 

 

Taalduo’s: 9/12 
Eindelijk hebben we alle twaalf de anderstalige 
nieuwkomers die kandidaat waren, kunnen 
koppelen aan een conversatiepartner, ook in 
dit geval doordat enkele Buren voor Buren 
twee duo’s wilden vormen. We hebben negen 
vrijwilligers voor twaalf nieuwkomers. 
Vrijwilligers, meld u! 
 

Sponsoring, financiële steun 
We hopen dat als onze sponsors onze Nieuws-
brieven lezen, ze begrijpen dat ze hun geld 
goed besteden, en dat ze hun gulle geste voor 
2023 willen herhalen. 
 

Je kunt ons ook gewoon steunen door een gift 
te storten op de rekening van het 
Kumtichcomité:  BE83 7350 5481 7415. 
 

En door online aankopen te doen via Trooper! 
(Trooper.be/nl) 
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Kinderparlement: 4 -> 20 
In maart zijn we begonnen met 4 
parlementsleden, tegen de zomer waren er 9, 
en nu hebben we er naar verluidt meer dan 20 
(mogelijk 24, precieze cijfer moet nog 
bevestigd worden). We vliegen er meteen in 
met twee hete Kumtichse hangijzers: de 
verkeersveiligheid en het buurtpark (inz. het 
behoud ervan).  
 
Op de zitting van 21 november krijgen we in 
dat verband bezoek van twee politieke 
kopstukken: de schepen van Duurzaamheid en 
Mobiliteit, Liesbeth Vanderloock, en de 
schepen van Vrije Tijd, Wim Bergé. Bezoekers 
welkom (als publiek): Keienhof, 19.00 uur. 
 
Een ander initiatief van onze parlementsleden 
is dat ze het dorp vogelvriendelijker willen 
maken en nestkastjes willen bouwen. 
Wordt vervolgd. 

Terugblik: september 2022 
 
Johan De  Spoorwegtunneltentoonstelling 

De spoorwegtunneltentoonstelling in de Sint-Gilliskerk is op 
zondag 11 september met succes geopend. Stadsarcheoloog 
Tom Debruyne zal het geweten hebben: hij zorgde acht uur 
aan een stuk (zonder ook maar een kruimel te eten) voor 
uitleg aan de stroom bezoekers. Schepen Wim Bergé gaf een 
vurige inleiding en de bevlogen stadsgids Gilbert Declerck 
dirigeerde en animeerde twee boeiende wandelingen. Die 
dag waren er 180 à 200 bezoekers. 
Een bezoek is nog altijd mogelijk tijdens de weekends van 
14.00 tot 17.00 uur, tot en met 16 oktober. Gratis. Met dank 
aan alle vrijwilligers van het Kumtichcomité die zorgen voor 
de permanentie. 
Op maandag 10 oktober geeft Tom Debruyne nog een aparte 
presentatie voor het Kumtichcomité: om 14.30 uur, ook 
gratis natuurlijk. Iedereen welkom. 
.  

World Cleanup Day 
Op 17 september 2022 hebben de 
Mooimakers van het Kumtichcomité samen 
21 zakken zwerfvuil verzameld! Vooral de 
Tassinstraat naar Willebringen, de 
Kumtichstraat naar Vissenaken en de 
Leuvenselaan lagen er smerig bij. Eventjes 
was Kumtich zwerfvuilvrij. Eventjes, want ’s 
anderendaags lagen er her en der alweer 
blikjes, plastic flesjes en andere vuiligheid. 
Tamelijk schandalig. Hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers, zeker ook aan de kinderen, onze 
hoop voor de toekomst. 
 

Meer foto’s op onze website! 

Onzen Hof 
heeft behoefte aan een toilet, vond Berty Goudriaan, en ze 
maakte er zelf een, een composttoilet meer bepaald. Na 
afspraak te bezichtigen bij haar thuis.  Maar zo’n ding open 
en bloot in een hof, dat is geen zicht, en bovendien onaan-
genaam voor de gebruiker. Dus is de volgende uitdaging: 
een hok eromheen, Ons Hok. 
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Accordeonplezier in Kumtich 
Buren voor Buren van het Kumtichcomité organiseert om de twee weken een activiteit in het Keienhof, voor 
iedereen die tijd en zin heeft. We noemen dat de 'knooppuntwerking' omdat we graag willen dat het Keienhof 
een knooppunt wordt, een plek waar onze wegen elkaar kruisen, waar mensen elkaar ontmoeten. Op maandag 
19 september hebben we de accordeonanimator Jonas Van Esch uitgenodigd. Die zorgde voor een warm en 
spetterend spektakel. Heel erg voor wie er niet bij was. 
Een primeur was dat we het deze keer deden in de cafetaria, zodat ook de bewoners van het Keienhof en 
bezoekers erbij konden zijn. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd! 
 

Boekpresentatie in Breisem 
Buiten was het donker, kil en nat, de avond van 24 
september, maar toch was een grote roedel mensen 
afgezakt naar de intieme kapel van Breisem om daar 
te luisteren naar onze dorpsgenote Gonda Van der 
Vloet. Zij kwam haar debuutroman Het Hagelandse 
Huis voorstellen, die het historische Breisem als 
decor heeft. Gonda’s woorden klonken helder 
sprankelend en hielden zo al de belofte in van de 
bubbels waarop we achteraf getrakteerd zouden 
worden. O, nog vergeten: het geheel werd ingeluid 
door onze schepen van Vrije Tijd, Wim Bergé. 
 
Dus jammer als je dit evenement gemist mocht 
hebben. Maar ook weer niet dramatisch, want er 
komt er een tweede boekvoorstelling: op woensdag 
26 oktober in de bibliotheek van Boutersem, om 
20.00 uur.   
 
  

Het boek kun je nog bestellen  

• bij Gonda zelf:  
0478 356430 
gond.vloet@telenet.be 
Kerkomstraat 94 

• online via www.boekscout.nl 

• in de Tiense Streekshop  

• en uiteraard bij alle boekhandels. 
 
 

Meer foto’s op onze website! 

mailto:gond.vloet@telenet.be
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Vooruitblik 
 
Johan De  

 

Voorafgaande zorgplanning 
De voordracht over voorafgaande zorgplanning van 5 
september was zo interessant dat we vergeten zijn om enkele 
foto’s te nemen. Zeer goed gebracht door Kristof en Christel 
van huisvandeMens. Ze gaven niet enkel informatie, maar 
boden ook aan om achteraf in het kantoor van 
huisvandeMens nog meer persoonlijke informatie te geven en 
te helpen met het invullen van de nodige documenten.  
 
Geïnteresseerd? Maak een afspraak bij: 
huisvandeMens Tienen 
Beauduinstraat 91, 3300 Tienen 
016 81 86 70, tienen@deMens.nu 

 
Fabels en feiten over voeding en gezondheid 
Een goed idee van OKRA om op 23 september de wetenschapper dr. Eric De 
Marteleire eens te laten uitleggen wat écht en wat niet werkt als we gezonder 
willen gaan eten. Wetenschap tegenover fantasie en commercie, aan de hand 
van tien concrete thema’s. Wie meer wil kan terecht in het boek van de spreker 
Fabels feiten voeding gezondheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oktober 

Za 1/10 
14.00-
17.00 

Zaal Centrum Koekjes bakken voor kinderen 

Ma 3/10 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal 
Knooppunt. Brand in Kumtich. Presentatie door majoor Stefan 
Van Broeck, Kumtichs brandweerman 

Ma 10/10 14.30 Sint-Gilliskerk Extra presentatie over de spoorwegtunnel 

Ma 17/10 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal Knooppunt. Zitdag Loket 65+. En gezellig samenzijn 

Do 20/10 14.00 Zaal Centrum 
Knooppunt. Bedgeheimen uit het verleden. Presentatie door 
Lieve Mariën. Org. OKRA.  

Ma 31/10 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal Knooppunt. De tijd van toen: oude foto’s van Kumtich. 

November 
Wo 2 – 
vrij 4/11 

08.00 
Basisschool 
Kumtich 

Piratenkamp. Org. High Five 

Za 5/11 14.00 Maalderijweg 101 Samen koken: Koerdisch, met Masallah. 

Ma 14/11 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal 
Knooppunt. Kumtichse huisarts op bezoek. Mijn huisapotheek, 
wat moet erin, wat mag er niet in?  

Do 17/11 14.00 Zaal Centrum 
Knooppunt. Reisreportage Filipijnen. Presentatie door Jacques 
Van Outryve. Org. OKRA.  

Za 26/11 
14.00 
15.00 

Dorp 
Sint-Gilliskerk 

Sinterklaas. Aankomst in dorp en rondrit 
De sint ontvangt de kinderen 

Ma 28/11 
14.30-
16.30 

Keienhof feestzaal Knooppunt. Quiz 
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Oktober Knooppuntmaand 
Behalve voor de koekjesbakkerij (die voorbij is bij het 
ter perse gaan) verwachten we voor alle  activiteiten 
overwegend senioren, hoewel iedereen welkom is! 

• Maandag 3/10: majoor Stefan Van Broeck uit de 
Bloemenstraat vergast ons op een presentatie 
over de lokale brandweerwerking. Gratis. 

• Maandag 10/10: stadsarcheoloog Tom Debruyne 
vergast ons op een extra presentatie over de 
spoorwegtunnel. Voor wie de opening op 11/9 
gemist heeft. Gratis. 

• Maandag 17/10: Loket 65+, de dienst 
ouderenzorg van het OCMW, komt speciaal naar 
Kumtich om ons de verplaatsing en het  gedoe 
met afspraken te besparen. Voor al je vragen 
over diensten voor senioren, nazorg overlijden, 
tegemoetkomingen, zorgbudget, 
mantelzorgpremie, begeleiding familie 
dementerenden… Uiteraard  gratis. Spring gerust 
binnen en maak publiciteit hierover bij mogelijk 
geïnteresseerden! 

• Maandag  31/10: we bekijken nog eens oude 
foto’s van Kumtich, zoals we in mei al eens 
gedaan hebben. Met dank aan Guy Vanvuchelen, 
die ons zijn hele fotoarchief (voor zijn twee 
boeken over Kumtich) ter beschikking gesteld 
heeft. Gratis. 

• Tussendoor, op donderdag 20/10 is het tijd voor 
bedgeheimen van historische vrouwen. Wat 
speelde er zich af tussen de lakens? Huwelijk en 
overspel. Verboden seks & prostitutie. 
Badrituelen met een erotisch kantje. 
Kuisheidsgordels. Folteren en straffen. Wanneer 
mocht je wél en wanneer niet vrijen? Historisch 
juist, maar luchtig thema. 
Een OKRA-organisatie. Dus in zaal Het Centrum, 
toegang 6 euro, incl. koffie en taart. Inschrijven 
bij Christianne De Vadder. 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
November 
Omdat het niet zeker is dat we erin zullen slagen 
élke maand een Nieuwsbrief in elkaar te flansen, 
ook iets over ons novemberprogramma. 

• Maandag 14/11. De Kumtichse 
huisartsenpraktijk De Mene steunt de 
knooppuntwerking en zal jaarlijks op bezoek 
komen voor een medische babbel. Natuurlijk 
kun je dan ook vragen stellen. 

• Donderdag 17/11: we gaan op reis naar de 
Filipijnen. Weer een OKRA-initiatief, dus in 
zaal Het Centrum, toegang 6 euro, incl. koffie 
en taart. Inschrijven bij Christianne De 
Vadder. 

• Zaterdag 26/11 Sinterklaas heeft het druk die 
dag. Tussen 14.00 en 15.00 toert hij door 
Kumtich in een koets, en vanaf 15.00 uur 
houdt hij zitting in de kerk, waar hij alle 
kinderen van goede wil ontvangt en beloont. 
Pas op, de heilige man weet die dag van geen 
ophouden. De audiëntie in de kerk is pas de 
ouverture tot het jaarlijkse sinterklaasfeest 
van de Gezinsbond, in de vooravond. Houd 
de facebookpagina van onze partner in de 
gaten: 
https://www.facebook.com/gezinsbondkumtich/ 

• Maandag 28/11:  een knooppuntquiz, altijd 
gezellig en interessant. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programma 2023 
 

We zijn het programma voor volgend jaar in elkaar aan het knutselen. We kunnen alle hulp 
en adviezen goed gebruiken. 

Heb je suggesties? Vond je vorig jaar iets ontbreken? Wat kan er beter?  Laat het ons weten! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piratenkamp 
Van 2 tot 4 november organiseert de vzw 
High Five in onze basisschool een 
piratenkamp voor de allerkleinsten (3-5 jaar). 
Van 9.00 tot 16.00 uur, maar er is opvang 

voor en na (8.00-17.00 uur). 
 

Info & Inschrijvingen: 
https://www.high-five.be/kampen/2830 

https://www.facebook.com/gezinsbondkumtich/
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Oproep nieuwe leden 

 
We doen ons best om zoveel mogelijk 
Kumtichnaren te bereiken, maar simpel is dat 
niet. We kondigen onze activiteiten vier keer 
per jaar aan met een programmaflyer, die in alle 
ongeveer 1000 brievenbussen belandt.   
We kondigen de activiteiten ook aan op 
Facebook en Instagram, maar ja, wie ‘zit’ daar 
nog op? Daarom hebben we deze Nieuwsbrief 
uitgevonden, die we direct toezenden aan onze 
leden. Maar ja, 162 leden betekent 5.7 procent 
van de Kumtichse bevolking.  Geen wonder dus 
dat er nog altijd mensen zijn die zeggen het 
Kumtichcomité niet te kennen of die niet weten 
wat er te gebeuren staat.  
 
Help je ons om nieuwe ‘leden’ te werven? Lid 
worden kost niets en verplicht tot niets. Het 
garandeert wel dat je op de hoogte gehouden 
wordt.  
 
Stuur deze Nieuwsbrief bijvoorbeeld door naar 
vrienden en kennissen van wie je weet dat ze 
nog geen lid zijn. 
 
Lid word je door een simpel mailtje te sturen 
naar Berty (zie hiernaast) met de vermelding 
van adres, gsm-nr en geboortedatum en het 
zinnetje ‘Ik wil lid worden van het 
Kumtichcomité’. 

 

 

 

Ten slotte 
 
Johan De  

Met dank aan onze sponsors: 

Redactie Nieuwsbrief: Johan De Schryver 
 
 

 


