
0303
WEEKKRANT

21 JANUARI

JAARGANG 76

EDITIE 4330

2 0 1 5

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

NIEUWJAARSRECEPTIE FRANCISCUSGEMEENSCHAP 4 JANUARI 2015 IN HET PAROCHIAAL CENTRUM

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



In Sint-Antoniusparochie

Schreursvest 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)

Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)

Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen

Leon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

gsm 0473 88 21 73

hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grote zaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingen en reservatie

Blanka Cuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN

VERGADERINGEN

In de misviering van 4 januari 2015

Wij verwelkomen de familie De

Prins.

Herman, onze orgelist, en zijn

partner Agnes De Prins kennen wij

allemaal, zijn één van ons.

Daarom houden zij eraan hier hun

ouders te gedenken:

Albert De Prins, overleden op 18 ja-

nuari 1999

en Maria Leemans, overleden op 22

december 2005.

Zij zijn dankbaar om hun liefde

en solidariteit, verder reikend dan

hun dorp.

GEDACHTENIS

In 2012 werd in Don Bosco, bij het

Pastoraal Beraad, het idee geopperd

te starten met een vervoerdienst voor

parochianen die moeilijk te been

zijn.

Die vervoerdienst gaat ook in 2015

nog door.

Ben je bereid om regelmatig men-

sen uit de parochie die weinig mo-

biel zijn, met de auto op te halen

voor de zondagsviering? Of ben je

zelf slecht te been en zoek je men-

sen waarmee je naar de viering kan

komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit

welke combinaties mogelijk zijn.

We contacteren je dan persoonlijk

om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewer-

king!

Namens de beleidsgroep

Katrien Rombouts

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kes-

sel-Lo

JIJ KAN MET ONS MEE!

DON BOSCO

Zondag 25 januari

Derde zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 1 februari

Vierde zondag door het Kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Wat hyacinten kunnen, is:

Al een glimp van voorjaar en lente

laten zien nog in het diepste van de

winter.

Al pronken met weelderige

knoppen, lang voor de bloemen

bloeien.

Al toveren met kleuren binnen, ook

als buiten het grijs nog regeert.

Al weldadig geuren in januari, als

alle takken er nog geurloos

bijhangen.

(OKRA-bezinning)

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 januari

3de zondag van het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie: Jaargetijde voor Romain

Smeuninx en mevrouw Goossens

Voorganger: Federatiepastor &

parochieadministrator Jef Wauters

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 februari

4de zondag van het jaar

10.00 u. Gebedsviering met

communie van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie: voor Felix Leenaerts

Gebedsleider: Thierry Van Craenem

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Sint-Franciscus koor o.l.v. Leo

Page

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Lieven Dries

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 januari

Oecumenische viering

met de Protestantse Gemeente van

Leuven

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorgangers: Ernst Veen en Caroline

Van Audenhoven

Lectoren uit beide gemeenschappen

Homilie: Ernst Veen en Caroline Van

Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 01 februari

4de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Leo Theunissen,

mevrouw Vanessa Verschueren

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

SINT-ANTONIUS

Donderdag 22 januari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 25 januari

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 27 januari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Woensdag 28 januari

14.00 u. Ontmoetingsmoment

Ziekenzorg cm Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Kerkraad

in de Kristoffelzaal

Donderdag 29 januari

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

SINT- FRANCISCUS

Zondagscafé: Iedere zondag na de

viering van 10.00 u.

in het parochiecentrum

Seniorencafé: Iedere dinsdag en

donderdag vanaf 14.00 u

in het parochiecentrum

OKRA: Matcurling donderdag 22

januari 2015. Opwarming om 14

uur.

PAROCHIEAGENDA

Di 27 januari 2015

'Amerika Go West'

doorPaulDeSchutter

In deze exploratiefilm brengt de ci-

neast, naast bekende plaatsen zoals

San Francisco en de Grand Canyon,

ook minder gekende fenomenen in

de VS op doek. Jamestown en Wil-

liamsburg illustreren de nog jonge

geschiedenis van Amerika. Tegen-

over de blanke Amerikaan plaatst

Paul De Schutter de grote verliezer

in de States, de indiaan. Vooral zijn

bezoek aan de Cherokee in de wou-

den van Oklahoma laat een diepe in-

druk. De Goldrush, rond 1850, liet

heel wat spooksteden na.

Er is ook aandacht voor de prachti-

ge natuur.

Kortom, een documentaire om U te-

gen te zeggen en bovendien komt de

cineast zelf.

Van 14 tot 17 uur

Plaats: OC St.-Kwinten, Koren-

bloemstraat 12, 3210 Linden

oostbrabant@okra.be

www.okra.be/oostbrabant

Deelnameprijs

Een losse voordracht bijwonen:

- 5 euro voor OKRA-leden

-.7 euro voor niet-leden

OKRA VOORDRACHTEN

STOF TOT NADENKEN

Laten we onze vuisten ballen om op te

komen voor mensen getroffen door

onrecht.

Laten we onze handen teder inzetten,

laten we ermee zalven en bescher-

men.

Laten we met onze voeten telkens op-

nieuw in vrede naar elkaar toegaan.

Laten we verder kijken dan elkaars

kleine kanten.

Laten we zien dat elke mens uniek

en waardevol is.

Laten we de stoppen uit onze oren

halen.

Laten we onze oren openzetten om

mild te luisteren naar elkaars zor-

gen en vragen, vreugde en verdriet,

hoop en wanhoop.

Laten we bij ons spreken de dingen bij

hun naam noemen.

Laten we elkaar woorden toefluiste-

ren van bemoediging.

Laten we geen mensen veroordelen.

Laat ons hart bron zijn om elkaar

graag te blijven zien.

(uithetParochiebladBlauwput)
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MEDITATIEINDE

CHRISTELIJKETRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

In februari 2015 gaan de medita-

tie-avonden door op maandag 2 en

maandag 16 februari, om 20 uur

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat6,Kessel-Lo.

Je kan Jos verwittigen als je er ook

eensbijwilzijn.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

EERSTECOMMUNIE2015

ParochieDonBosco

Kinderen die het tweede leerjaar

volgen of geboren zijn in 2007 mo-

genzichinschrijvenbij

JefWauters

Tel.016255892of0485063038

Ofjef.w@edpnet.be
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Heb je het in je eigen leven nog

nooit meegemaakt dat juist diege-

nen die in de buurt wonen en die

het eigenlijk zouden moeten we-

ten, van niets weten, en zij die van

heinde en ver komen weten het wel.

Het evangelie dat we vandaag lezen

geeft ons daar een voorbeeld van.

Hetzitvolsymboliek:

We hebben de wijzen, die waren

vroeger vreemdelingen, heidenen

die niets met de bijbel en de tem-

pel te maken hadden, en het zijn die

mensen die aan de joodse notabelen

bekend hebben gemaakt dat de be-

loofde Messias, hun redder, gebo-

renwas.

En zeggen dat het allemaal geko-

men is met het licht van één enke-

lester.

Maar begint het geloofsverhaal van

mensennietvaakzo?

Met een vonk die op een bepaald

moment, meestal heel onverwacht,

te midden van banale dagelijkse ge-

beurtenissen, inslaat in het hart

vaneenmens.

En dat moment, dat plotse vermoe-

den dat er meer is in het leven dan

wij vermoeden, vormt de aanzet tot

een persoonlijke zoektocht naar het

geluk.

Ze zijn vanuit hun dromen over

een wereld van vrede en gerechtig-

heid de wijzen in dit verhaal op

zoekgegaan.

Eigenlijk naar een nieuwe planeet.

En dan is het voor hen een verras-

sing geweest te ontdekken dat die

nieuwe planeet met de woorden en

daden als die van Jezus van Naza-

reth binnen onmiddellijk bereik is

gekomen.

Aandewijzenwerdhetgegund.

Het kleine, kwetsbare, onverwachte

kind maakt het beste in hen wakker

wat een mens ooit kan overkomen:

het verlangen om goed te zijn, om

de grenzeloze kracht van Gods lief-

deaananderentebesteden.

Voor die waarheid die daar aan hen

wordt geopenbaard -dat de zoek-

tocht naar geluk onvermijdelijk

langs mensen loopt, klein, kwets-

Homilie

baar en onverwacht- voor die waar-

heid gaan ze door de knieën en ze

voelen zich zo de koning te rijk dat

ze hun kostbaarste bezittingen als

gavekunnenwegschenken.

Sinds vele eeuwen nog vóór Kerst-

mis werd gevierd – heet het Drieko-

ningenfeest in de liturgie het feest

vande 'openbaringdesHeren'.

Want daar is het de evangelist om te

doen: dat God zich in Jezus niet al-

leen aan de joden heeft geopenbaar-

d, maar aan alle volkeren en cultu-

ren over de hele wereld, en dat er

wijzen zijn geweest die dit onmid-

dellijkhebbenherkend.

Ze hebben Jezus als koning gehul-

digd.

Er is nog iets dat Mattheüs duide-

lijk heeft willen maken in dit ver-

haal.

Van meet af aan is de openbaring

van God in menselijkheid door de

machthebbers van deze wereld te-

gengewerkt.

Ze zagen in het rijk dat 'niet van

deze wereld' is maar in de wereld is

gekomenhunconcurrent.

Mensen die in de openbaring gelo-

ven, ontsnappen aan hun totalitai-

remacht.

Jezus heeft als volwassen man die

tegenwerking aan de lijve onder-

vondeneniseraangestorven.

Nog altijd zien we hoe machtheb-

bers de godsdienst naar hun hand

proberentezetten

als machtsinstrument en hoe men-

senzichdaarlatenaanvangen.

Maar laten we verder gaan met de

symboliek: De wijzen, de ster, de

zoektocht

en de geschenken: goud, wierook

enmirre.

Van die geschenken zijn in de loop

van de tijd tal van interpretaties ge-

geven.

In de eerste eeuwen van het chris-

tendom, de tijd van de Kerkvaders

dat waren theologen van die tijd –

zeiden die theologen dat de wijzen

met hun geschenken het kind ge-

ëerd hebben als koning, als God en

alsmens.

Nuchtere middeleeuwers, die dich-

ter bij de dagelijkse realiteit ston-

den, gaven een andere interpretatie:

de wijzen schonken goud omdat Jo-

zef en Maria arme mensen waren,

wierook om de kwalijke geur in de

stal of het gamele huis te verdrij-

ven, mirre voor de gezondheid van

hetkind.

Mirre is een welriekend gomhars

dat onder meer gebruikt werd als re-

medietegenveel infectieziekten.

Mirre aan iemand aanbieden be-

tekent zoveel als zeggen: moge je

leven bewaard blijven voor pijn,

ziekteenlijden.

Als je iemand wierook cadeau doet,

zeg je: dat je leven als en lieflijke

geur mag zijn, een vreugde voor al-

len die met jou te maken krijgen.

Met goud zeg je hier niet op de

eerste plaats: ik ga je een waardevol

stukedelmetaalgeven,

maar dan zeg je vooral dat je je eigen

waarde mag ontdekken, je kostbaar-

heidenjerijkdom.

Waarschijnlijk hebben wij al alle-

maal onze nieuwjaarsgeschenken

al uitgedeeld, maar toch is het een

week na nieuwjaar nog zinvol om

eenwarmewensuittespreken:

Ik wens dat we voor elkaar mogen

zijn als mirre, want dan spannen

we ons in om elkaars pijn te ver-

zachten, elkaars lijden mee te dra-

gen.

Dat we voor elkaar willen zijn als

wierook: we delen elkaar vreugde

mee, we zoeken in elkaar Gods aan-

gezicht en leren in het licht daar-

vanteleven.

En dat we voor elkaar zouden zijn

als goud: elkaar zien zoals God een

mens ziet, zien dat er in ons leven

iets is waardoor wij tot een koning

wordengemaakt.

Eengelukkig,gezonden

vredevol2015.Amen.

Homilie“Wijzegeschenken”

GerardBraeto.p.
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Psalm72vrij

Er zou van godswege een koning,

een koning komen - een koning!

Omordetestellenopzaken:

onkreukbare rechtspraak voor al-

len,

opgetilddevernederden,

vreemdelinggeëerbiedigd,

mensenrechtengewaarborgd:

vangodswegeeenkoning.

Er zou een gezalfde komen

op de rug van een ezeltje

Overalheenwaarmensen

wordengeschonden-hijzou

hun wonden verbinden, hun ogen

doenop-lichten,hijzou

dewanhopigenzoeken:

hijzalonszoekenenvinden.

HuubOosterhuis

Inleiding

Jesaja vertelde de inwoners van Jeruzalem

wat de bestemming is van Jerusjalaïm:

die bestemming ligt in de betekenis van

die naam: stad van vrede.

Maar Jeruzalem was, in die dagen dat ma-

giërs uit het oosten er aankwamen, geen

stad van vrede. Koning Herodes regeerde er

op de wijze van de farao in Egypte.

Kerstraam E. Yoors – cliché L. Oosterlynck Boodschapkapel van het H.-Hartinstituut van

Heverlee

Lezing uit het evangelie van Mat-

theus

Als de drie wijzen navraag doen

over een leidsman die herder is over

het volk Israël gaat er een schok

door het koninklijk paleis en door

heel Jeruzalem want zo’n leidsman

vindjeniet inJeruzalem.

Daarvoor moet je in Bethlehem zijn

in de stad van David, toen deze nog

herder was en geen koning naar

Egyptischmodel.

De drie koningen, die zoals wij al-

len weten magiërs uit het oosten

waren zijn op zoek naar de ware

zoon van Israël en dat blijkt Jezus te

zijn.

Duiding

1.

Hebben werkelijk boven uw heu-

vels (van Bethlehem) de engelen

voor de herders het lied gezongen

van vrede op aarde voor de mensen

van goede wil? zo schrijft de in Be-

thlehem geboren Palestijnse schrij-

ver Jabra Ibrâhim Jabra, in: Het bar-

re landvandeballingschap.

Over dit stukje van Mattheus heb

ik het met kerstmis gehad en ik heb

het genoemd: de geboorte van een

alternatief. Ik plaats dit alternatief

bewust tegenover alle verantwoor-

delijken die sinds maanden bewe-

rendatergeenalternatief is.

Ik begrijp de vraagstelling en de

twijfel van deze Palestijnse schrij-

ver tegen de actuele achtergrond.

Maar dat was in Jezus’ tijd, twee-

duizendjaarterugnietanders.

2.

In Jeruzalem regeerde Herodes op

de wijze van de Egyptische farao’s.

Erger zelfs. Waar de Farao een

vreemd volk tot slavenarbeid

dwong en onderdrukte en hun pas-

geboren jongens doodde, doet ko-

ning Herodes het met zijn eigen

volk.

Het contrast wordt nog aange-

scherpt door Jozef die zijn gezin

precies in Egypte in veiligheid kan

brengen.

Herodes kreeg een schok en gans

Jeruzalem met hem toen hij de

drie wijzen hoorde vragen naar een

nieuw bestaand alternatief. En toch

was het geen gps-fout wanneer de

ster eerst Jeruzalem en pas daarna

Bethlehemaandoet.

In Jeruzalem bevond zich de Joodse

Thora, het woord van God dat rich-

ting geeft aan het leven en samenle-

venvanmensen.

3.

Bij het lezen van de Thora blijkt

dat het alternatief vaste grond krijgt

in Bethlehem, zo schrijft de profeet

Micha. Geen koning als leidsman,

maar een herder voor het volk Isra-

ël. Niet David als koning, maar Da-

vidalsherder.

Wil Jeruzalem ooit haar naam ge-

stand doen en stad van vrede wor-

den dan zal zij het koningschap

moeten afzweren en kiezen voor Is-

raël, een verbond van twaalf stam-

men op basis van solidariteit en ge-

rechtigheid.

Jezus zal dit doen, hetgeen duide-

lijk wordt door zijn afwijzing van

het koningschap en door zijn keu-

zevoortwaalfapostelen.

Maar daar denkt koning Herodes

niet aan. Integendeel. Hij wil zijn

macht behouden en kiest voor het

status-quo. Hij zet een sublieme

strategie uit! Hij neemt de wijzen

apart en zegt: als je het kind hebt

gevonden kom mij dan informeren

zodat ook ik het hulde kan brengen.

Of in mensentaal: Ook ik kies voor

het alternatief nadat jullie mij over

deware toedracht van het alternatief

hebtgeïnformeerd.

Dit is een grote leugen. Gelooft ze

niet! Hij wil enkel het alternatief in

dekiemsmoren.

4.

Ooit zal het gebeuren dat alle vol-

ken kiezen voor het alternatief van

solidariteit, gelijkheid en gerech-

tigheid. Dan zal Jeruzalem de stad

van vrede zijn, de droom van de

profeet Jesaja, in welke profetische

traditie de Jezus-beweging vorm

kreeg.

Wij zijn 20 eeuwen verder en nog

steeds moet het alternatief telkens

opnieuw geboren worden en vorm

krijgen.

Dat geldt voor België en gans Eu-

ropa waar de mensen snakken naar

een alternatief voor besparingen die

het sociaal weefsel vernietigen en

dat gezocht wordt in een eerlijker

spreiding van de lasten en het weg-

nemen van een groeiende ongelijk-

heid.

Tijdens de kerstviering heb ik

meerdere concrete alternatieven

verwoord.

5.

Ik wil eindigen met een concrete

houding in het leven waaraan ie-

dereenkanmeewerken.

Enkele dagen geleden stuurde een

vriend me per email een diapresen-

tatieomtrentschoenen.

Je zag luxe vrouwenschoenen uit-

gestald in een winkel. Daarna zag

je de werkomstandigheden van de

jongeren die deze schoenen produ-

ceren. Schoenen die verkocht wor-

den voor 275 € dragen een kostprijs

van3,85€.

Hoe kan in deze kostprijs een recht-

vaardig loon zitten voor deze jonge

ambachtslui?

Bij de opening van hun winkel in

Brussel was het storm lopen bij Pri-

mark. Een rok voor 12 €, een topje

voor 9 €. Hoe kan in deze verkoops-

prijs een rechtvaardig loon zitten

voordeproducenten?

Toen het textielatelier in Bangla-

desh instortte met de dood van

1000 werknemers als gevolg en men

vroeg voor wie zij produceerden

kwam Primark verschillende keer

tersprake.

Als consument hebben we een ver-

antwoordelijkheid. Als wij steeds

naar de goedkoopste producten

grijpen zonder ons af te vragen

hoe deze worden geproduceerd dan

houden we geen rekening met onze

medemens als naaste. Kopen heeft

ookeenethischedimensie.

Vanuit deze gedachte is ooit Ox-

fam wereldwinkels ontstaan en het

merkFairtrade.

Voorbeden

Mogen wij gevoelig blijven voor

hetonrecht indewereld

en hierop reageren als een leidsman

die als een herder is voor zijn ge-

meenschap.

Keer u om naar ons toe

Keer ons toe naar elkaar.

Mogen wij gevoelig blijven voor

elkalternatief

op basis van solidariteit, gelijkheid

engerechtigheid,

dat geboren wordt onder kleine

mensen en het versterken en vorm

geven zoals een leidsman zou doen

die als een herder is voor zijn ge-

meenschap.

Keer u om naar ons toe

Keer ons toe naar elkaar.

Wie regeert er recht? (naar psalm

72)

Wie regeert er recht

zodat God er wat mee kan?

alleen hij mag omhoog komen die

gelukguntaandegeringen,

alleen hij mag er boven staan die

zichnogkanbukken,

alleen hij wordt groot geacht die de

verdruktenrechtdoet,

alleen hij mag rijk heten die armen

levengeeft.

Wie mag gezien worden,

tekens van eer dragen?

wie zich sterk genoeg voelt om

weerloostezijn,

wie zich niet te groot waant om een

kindtezijn,

wie slechts de meeste wil zijn als de

liefdegewonnenheeft,

wie minder voor zich hoeft om

meervoorGodtezijn.

Jef Wauters – Uit de viering van 4 janua-

ri 2014 in het Don Boscocentrum

EEN HERDER ALS KONING

LEZINGINSENIORAMA

“Onveiligheidsgevoelens bij oude-

ren”

door Joke Luyckx, senioreninspecteur Leu-

vense politie

Datum: maandag 26 januari 2015

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Zichem-Averbode

(17km)

Woensdag21 januari2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 25 79 68

en016633926

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag27januari2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km)met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht

Voormeerinfo:016254436

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

VORMINGPLUS

* Maak kennis met de wereld van de

gevangenis

Zaterdag28februari2015

Justitiepaleis – van 13.30 tot 17.30

uur

We startenmet eenwandeling door-

heen de geschiedenis van straffen

enjustitie inLeuven.

Vrijdag06maart2015

Leuven-Hulp – van 17.00 tot 21.00

uur

Vrijdag13maart2015

Leuven-Centraal – van 17.00 u.tot

21.00uur

Tijdens de tweede en derde bijeen-

komst staan er rondleidingen in

Leuven-Hulp en Leuven-Centraal

op het programma. Je maakt ken-

nis met de infrastructuur en de

regimes van de gevangenissen. Je

praat met gedetineerden en perso-

neel over het leven in de gevange-

nis.

Vrijdag20maart2015

Vormingplus – van 18.00 tot 21.00

uur

Op de slotavond brengen we alle

indrukken samen in een panelge-

sprek en getuigenissen van een

slachtoffer en mogelijks een ex-ge-

detineerde.

Je schrijft in voor een volledige

reeksenbetaalt 12euro.

Bij de sessies in de hulpgevangenis,

Leuven-Centraal en de laatste sessie

zijnbroodjesvoorzien.

Omwille van de grote interesse,

krijgen deelnemers die zich voor

de eerste keer inschrijven en aan

de volledige reeks deelnemen, voor-

rang.

Twee weken voor aanvang krijgen alle

deelnemers een brief met praktische af-

spraken.’

Inlichtingen:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee. tel. 016 52 59 00 – Fax 016

52 59 01 info@vormingplusoost-

brabant.be www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB
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