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In de viering van 8 februari 2015 in het

Don Boscocentrum, ‘Ik ben jouw genezer’,

kwam Hella De Belder vertellen over

hetKidFonds.

Ik mag hier iets komen vertellen

over een jong initiatief: het KID

Fonds.

KID is een letterwoord en staat voor

Kinder Immuun Deficiënties. KID

is ook de afdeling Kinder Immuun

Deficiënties van het UZ Gasthuis-

berg, een onderdeel van het kinder-

ziekenhuis daar. En KIDs zijn na-

tuurlijk kinderen: de toekomst, de

reden waarom dit Fonds werd opge-

richt.

Het KID Fonds staat nog in zijn

kinderschoenen: het wordt binnen-

kort 1 jaar. Het werd in april vo-

rig jaar opgericht onder de vleu-

gels van de KU Leuven, door kin-

derarts-immunologe prof. Dr. Isa-

belleMeytsenmezelf.

Zelf ben ik betrokken in het KID

Fondsomdat ikmamabenvanFran,

een knappe dochter van 8, en van

Senne, een superman van bijna

7. Senne heeft een immuunziekte

sinds zijn geboorte. We wisten dat

toen niet. We wisten dat enkele ja-

ren niet. Tot hij op een ochtend,

toen was hij drieënhalf, plots een

eerste onrustwekkend teken ver-

toonde: een klier in zijn hals was

zeer plots zeer dik geworden, met

hevige pijn tot gevolg. Dit symp-

toom bleek een eerste van vele vol-

gende: koorts die kwam en ging,

hevige vermoeidheid, een vreemde

hoest.

Onze huisarts kreeg op twee weken

tijd enkele keren bezoek van ons en

was er niet meer gerust in. Achter-

af beseften we dat dit ons eerste ge-

luk was in de lange miserieweg die

we nog tegemoet zouden gaan: ze

stuurde ons door naar spoed voor

een foto van de longen. We trokken

naar ons regionaal ziekenhuis waar

de spoedarts ons meteen liet opne-

men. Na een kleine week in dat zie-

kenhuis bleek geen enkel antibioti-

cum vat te hebben op Sennes toene-

mendelongontsteking.

We kwamen ons tweede geluk te-

gen: de artsen van dat ziekenhuis

hielden ons niet langer dan nodig

in hun onwetendheid en stuurden

ons door. In grote ademnood en

zuurstoftekort werd Senne per am-

bulance naar het universitair zie-

kenhuis gereden waar alle kinder-

longspecialisten langs zijn bed pas-

seerden terwijl hij intussen aan

zuurstof hing. Ook nieuwe antibi-

oticasloegennietaan.

Tot één van de pneumologen, ons

derde geluk, er aan dacht omdie ene

kinderimmunologe prof. Dr. Isa-

belle Meyts er bij te halen, die snel

aan een diagnose dacht en gerich-

temedicatie opstartte.Het tij keerde.

Netoptijd.Onsvierdegeluk.

De diagnose volgde en sloeg in als

een bom: Senne had een ernstige

vorm van CGD, één van de 250

verschillende primaire immuun-

deficiënties. Senne bleek levensbe-

dreigend ziek. De enige uitweg op

een langer en comfortabel leven

lag in een ingrijpende behande-

ling: een beenmergtransplantatie.

Binnen het jaar werd een donor ge-

vonden.Geluknr5.

Jammer genoeg sloeg het materiaal

vandezedonornietaan.

Weeral geluk: Senne spartelde er

toch door en mocht even naar

huis om te recupereren. Een tweede

stamceltransplantatie volgde, met -

opnieuw geluk!!- een nieuwe do-

nor.Dezekeer luktehetwel.

Na een zeer lange en spannende

hospitalisatie mocht onze moedige

Senne naar huis, intussen was hij

vijfenhalf.

Sinds september van dit schooljaar

gaat hij terug naar school. Hij zit

in het eerste leerjaar. Hij leest graag

en goed, hij schrijft, hij rekent, hij

speelt en geniet van dit gewone le-

ven.Enwijmethem.

Deze goede afloop hadden we drie

jaar geleden, toen de diagnose van

een primaire immuundeficiëntie

viel,nietdurvendromen.

Uit grote, diepe dankbaarheid om

het volhardende en levensreddende

werk van prof. Dr. Isabelle Meyts,

uit grote, diepe dankbaarheid om

het vele geluk dat we op onze moei-

lijke weg zijn tegengekomen, zijn

we ons beginnen inzetten om het

probleem rond deze complexe ziek-

te aan te pakken. De oprichting van

het KID Fonds is daar het resultaat

van.

Het KID Fonds heeft drie ambitieu-

zedoelen:

Allereerst willen we de ziekte meer be-

kend maken, in de brede samenleving,

maar ook bij huisartsen, in de hoop dat

de ziekte zo tijdig herkend wordt, dat een

aangepaste behandeling snel kan starten

endatzo levenswordengered.

Momenteel wordt naar schatting 80% van

de diagnoses gemist! Heel vaak wordt pas

na het overlijden van een patiënt ontdekt

dat het om een primaire immuunziekte

ging.

Ten tweede wil het KID Fonds informa-

tie op maat ontwikkelen en aanbie-

den voor patiëntjes, hun broers en zus-

sen, ouders, vriendjes op school en in de

jeugdbeweging. Nu bestaat er zo goed als

niets. Of alleen Engelstalig materiaal.

We hebben zelf ondervonden hoe moeilijk

het is om uit te leggen wat er aan de hand

is, zowel aan Senne, zijn zus, zijn school.

Tot slot wil het KID Fonds het we-

tenschappelijk onderzoek naar deze

ziekte steunen. Er zijn momenteel

meer dan 250 verschillende PID’s beschre-

ven. De verscheidene vormen, de complexi-

teit van ons afweersysteem,maakt het art-

sen niet makkelijk om deze moeilijke aan-

doeningteonderzoeken.

Om deze doelen te verwezenlijken,

is het KID Fonds op zoek naar be-

kendheid en naar mogelijkheden

om acties te organiseren of te laten

organiseren. Acties die het Fonds en

de aandoening bekend maken en ac-

ties die zorgen voor spijziging van

hetFonds.

We hebben intussen een folder af

diehetKIDFondsvoorstelt.

We hebben een Facebookpagina,

die eerste bescheiden acties aankon-

digt.

Er is een basis dossier gereed dat

kan dienen voor pers, voor spon-

sors, voor andere geïnteresseerden.

En binnenkort is ook onze website

klaar.

Gezien het KID Fonds een fonds is

van de KU Leuven, zijn giften van-

af40eurofiscaalaftrekbaar.

*Meer informatieover schenkingen?

LeuvensUniversiteitsfonds

Minderbroedersstraat5–3000Leuven

Tel.+ 32 16 32 41 44 / fax + 32 16 32 37 40

www.kuleuven.be/mecenaat

*Kid fonds:practische informatie

Afdeling KID/Kinderziekenhuis UZ Leu-

ven

e-mail: info@kidfonds.be

Wie op zoek is naar origineel hand-

werk, die kan in de hal gerust

eens komen snuisteren tussen de

vele kleurrijke bloemetjes die vele

Vlaamse en Nederlandse vrouwen

los van mekaar maar tegelijk in gro-

te verbondenheid gehaakt hebben

voor het KID Fonds, en die we ook

mochten verkopen op de Leuvense

kerstmarkt in 2013. Met de ingeza-

melde middelen van die kerstmarkt

kon het KID Fonds opgericht wor-

den. Ons haakwerk heeft dus een

bijzonderebetekenis!

Ik wil jullie bedanken om te luiste-

ren naar ons verhaal. Ik wens eenie-

der van jullie het allerbeste, met een

goedegezondheidopkop…!!!

HellaDeBelder

OOK ZIEKE KINDEREN HEBBEN DROMEN

FEDERATIE FRANDO
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De contemplatieve ervaring bestaat er een-

voudig in volledig aanwezig te zijn in

het huidige moment. Om te mediteren

moeten wij geen moeilijke technieken

of theorieën beheersen; wij moeten enkel

zijn waar we ‘thuishoren’ en ontwaken.

Hierbij helpt ons de mantra. De mantra

maakt de weg vrij doorheen alle gedachten

van verleden en toekomst, en openbaart

ons in een gedachtenvrije toestand de stra-

lende werkelijkheid van het hier en nu:

het Christus-moment. Enkel en alleen in

dit nu-moment kunnen we God vinden.

Onze volgende meditatie gaat door

op maandag 16 maart om 20 uur

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Het is dan ook niet zozeer het

pasklare en bliksemsnelle antwoord

dat men van de Kerk mag

verwachten, maar wel een positieve

openheid voor wat leeft, een

welwillende ontvankelijkheid voor

het profetische, een bereidheid om

“te keuren en te houden wat goed

is”, een oprecht verlangen naar

aanpassing aan nieuwe toestanden,

oog voor tekorten, aanmoediging en

geen terughoudendheid, interesse

en geen wantrouwen, een durven in

plaats van een aarzelen.

Wat men vanwege de kerk moet

veronderstellen is een positieve be-

langstelling en gerichtheid die ge-

boden kansen gaarne aangrijpt en

in zekere zin ook risico's durft ne-

men.

A. Boudens

KALENDERBLAADJE

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 maart

4de zondag in de veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting familie

Mannekens

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Misdienaars:

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 22 maart

5de zondag in de veertigdagentijd

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting de heer

Henri Nagant

voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Misdienaars:

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

BLAUWPUT

Donderdag 12 maart

18.30 u. Eucharistieviering in de kapel

bij de zusters

Zondag 15 maart

4e zondag in de Veertigdagentijd

10.00 u. Woord- en Communiedienst

met Canzonetta

Intentie voor Maarten De Bonte,

grootouders Gaston De Bonte, Marie

-Thérese en Gilbert De Smet en de

echtgenoten De Jongh - Corbeels

Acolieten: Sofie en Xander

Lector: Isabelle De Ryck

Dinsdag 3 maart

18.30 u. Eucharistieviering in de kapel

bij de zusters

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 15 maart

Vierde zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 22 maart

Vijfde zondag in de veertigdagentijd

10.30 u. Viering

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 maart

4ste zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering –

wereld(solidariteits-)feest -

familieviering

Voorganger: ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: kinderen en volwassenen

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 22 maart

5de zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Mauritz Andries (23/

3/2001) en Mevr Yvonne Morissens.

Herdenkingsmis voor Frans en

Johan Verlinden

Voorganger: Pater Jozef Valkeners en

Modest Goossens

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Projectie: Thierry Van Craenem

LINDEN

Zondag 15 maart

4° vastenzondag

10.00 u. gebeds/communiedienst

Intenties voor: Valentine Huybens

vanwege de Parochie en Suzanne

Mollu vanwege de Parochie.

Jaargetijde voor Staf Bastiaens en

overledenen familie Vande Weyer-

Vanderhoeven

Lectoren: Felix Bottu, Cor van den

Bosch

14.00 u. doopviering van Elize-

Marie,

Dochter van Stijn Dirks en Noémie

Ghijselings

15.30 u. doopviering van Finn,

dochter van Willem Van Damme en

Natasha Vandensande

alsook van Ella-Rose, dochter van

Tomas Leunen en Annelies Waer.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 04 maart

10.00 u. Kernvergadering van Zie-

kenzorg cm Samen Sterk

in de Kristoffelzaal

Donderdag 05 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Kerkraad

op het terras

Zondag 08 maart

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Soepverkoop t.v.v. Broederlijk De-

len

Dinsdag 10 maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 12maart

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

18.45 u. Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 11 maart

14.00 u. Ziekenzorg Vorming-Pra-

ten met je dokter

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 12 maart

14.00 u. Seniorencafé

Zaterdag 14 maart

20.00 u. Buurtcomité:APF

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u.

in het parochiecentrum

Dinsdag 17 maart

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 18 maart

OKRA Shownamiddag in Aarschot

13.00 u. Ziekenzorg Crea

20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA
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REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
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Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



Godzendtonsdewereldin

opdatwij

inverbondenheid

metmensen

verwegendichtbij,

opzoekgaan

naarwatons

tendiepstedrijften

nieuwlevengeeft.

Opdatwijwerkenaan

eenbeterewereld

enlevenvooriedereen,

hierenoveral.

Oponzetochttrekkenwe,

gedurende40dagen,

meemetdemensen

vanhetZuiden.

Mogenwe

meteenopengeest

enontvankelijkheid

omGodszegenvragen,

HijdievooronsisVader,

ZoonenheiligeGeest.

Amen.

Brochure ‘Liturgie en Spiritualiteit 2012’

3FEDERATIE FRANDO

Tienwoorden…

omonsterichten

De tien woorden uit het boek

van de Uittocht zijn geen ‘gebo-

den’, abstracte regels of wetten om

toe te passen of om mensen mee

te sanctioneren. Deze tien woorden

horen thuis in een bevrijdings-

verhaal. 'Ik ben JHWH, de God

die u heeft uitgeleid uit het land

van Egypte, uit het slavenhuis.'

Daarna spreekt JHWH deze woor-

den uit, als dringende aanwij-

zingen om op de weg van die

vrijheid verder te gaan. Het zijn

woorden om ons te richten:

'Laat je alsjeblief niet opnieuw tot

slavenmaken.Datbetekent ...'.

Hoe zouden die woorden vandaag

klinken?

In Peru hebben mijnbouwbedrij-

ven, in afspraak met de regering,

de gronden van de boeren inge-

palmd om ze te ontginnen. 'Wij

hebben jullie grond nodig voor de

toekomst van ons land. Wij bepa-

len wie de eigenaar is van een stuk

grond. Wij zorgen voor het water-

beheer rond een mijn. Hierbij hou-

den wij ons aan internationale ver-

dragen. Maar dit alles is nodig om

Peru nieuwe mogelijkheden te ge-

ven'.

Je kan je de vraag stellen of dit ten

goede komt aan de kleine Peruvi-

aanse boer. Wie heeft de macht om

aldezebeslissingentemaken?

Onze wereld wordt steeds meer

beheerst door een machtssys-

teem dat optimale winst voor-

op stelt. Alles moet wijken

voor een steeds globalere eco-

nomie.

Grote groepen mensen trekken aan

het kortste eindje omdat zij niet te-

gen deze macht kunnen optornen.

Zij worden herleid tot schakels

in het economisch productie-

proces. Zij zijn moderne slaven

geworden.

Als de tien woorden hadden geklon-

ken toen het volk nog slaaf was

in Egypte, dan hadden ze enkel de

brutale macht van Farao versterkt:

'Gij zult alleen voor mij werken en

niets daarbuiten mag uw God zijn'.

JanDeRoeckBroederlijkDelen2015



Vrijdag 13: aquagym & zaterdag 14:

aquagym

Vanaf zaterdag 14 maart BUURT-

TEATER in DE KRING te Kessel-

Lo: acht opvoeringen van "ROMU-

LUS"

Woensdag 18: Shownamiddag in

Aarschot

Donderdag 19: fietsen & matcurling

Vrijdag 20: aquagym

zaterdag 21: aquagym

Zaterdag 21: met de trein naar Oos-

tende. Bezoek aan MuZEE en an-

dere locaties. Middagmaal in Vaya-

mundo

Zondag 22: NOB-dag in BOZAR te

Brussel

Dinsdag 24: NH : Sarcopenie en

frailty

Woensdag 25: teamvergadering

Zaterdag 28: aquagym

Zaterdag 28: 14.30 uur Operettegala

Zondag 29: Herdenkingsmis Felix

Leenaerts

OKRA NIEUWS MAART

BroederlijkDelen

Marco is een boer… en wil dat blij-

ven.

Na de viering van zondag 1 maart

2015 in het Don Boscocentrum,

konden voor 6 euro narcissen wor-

den besteld. De bloemen worden ge-

leverd op 18 maart. Op zondag 22

maart kunnen ze worden meegeno-

men.

Met deze verkoop steunen we het

werk van Broederlijk Delen. Zij

steunen de boeren uit de Andes die,

door de omvangrijke mijnbouw,

vervuiling en watertekort te verdu-

ren krijgen.

JefWauters

NARCISSENVERKOOP 2015

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Het ontwikkelen van duurzaam

levensonderhoud in een tropisch

land: het groene mirakel van

Noord-Ethiopië.

Een terugblik op 18 jaar onderzoek

voor ontwikkeling aan de Mekelle

University,Tigray,Ethiopië

Prof. Seppe Deckers (Faculteit Bio-

Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag17maart2015

From connecting lives to impro-

vinglives.

Nano-elektronica biedt innoveren-

de oplossingen voor wereldwijde

uitdagingen

Prof. Luc Van den hove (Faculteit

Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag24maart2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

LEZINGINSENIORAMA

“Komt er weer een bankencrisis?”

door Dirk Heremans, prof. em. faculteit

economieKULeuven

Datum: maandag 16 maart 2015 van

14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

VOETVERZORGING

Op vrijdag 20 maart 2015 om 14.00

uur is Janne Pardon aanwezig.

Tot maandag 16maart kan je een af-

spraak maken via het onthaal 016 22

20 14 of onthaal@senioirama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23. In-

formeer bij uw mutualiteit naar de

korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 17 en 31maart 2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 44 36

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Aarschot – Gelro-

de-Aarschot (17km)

Woensdag 18 maart 2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 89 39 65 en 016

40 60 13

GSM- INFORMATIEENADVIES

Wie vragen heeft over het gebruik

van zijn GSM kan op vrijdag van-

af 10 u. een afspraak maken met een

gsm-leraar. Inschrijven via het ont-

haal 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be

Merk en type van GSM opgeven.

Bijdrage: € 3 vooraf te betalen.

Meebrengen: GSM, toebehoren en

handleiding.

Plaats: Seniorama

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

Lentewandelweekend

27 maart 2015, 18 uur, tot 29 maart

2015, 16uur

Wie last heeft van winterblues zal

op dit wandelweekend zeker de no-

dige vitamines kunnen opdoen.

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uur maken

we nog een kleine kennismakings-

wandeling.

Zaterdag: Ontbijt om 8.00 u. Tegen

9.00 uur staan we klaar voor het

vertrek. We wandelen een ganse dag

en nemen onze picknick mee.

Met de auto’s verplaatsen we ons

even verder in de omgeving. De af-

stand schatten we tussen 15 à 20 km.

Rustig wandeltempo met voldoen-

de stops, genietend van ontluiken-

de natuur en de weidse landschap-

pen. Op een gasvuurtjes maken we

onderweg iets lekkers in een panne-

tje klaar.

Bij onze thuiskomst bereiden we

een fruitslaatje en aperitieven bij de

ondergaande zon. Samen gaan we

het avondeten voorbereiden. Rond

de kachel laten we onze ervaringen

en verhalen de vrije loop.

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur

en vertrekken om 9 uur voor een

wandeling van een 4-tal uurtjes in

de omgeving van het Molenhuis.

We nemen wat fruit en versnape-

ring mee voor onderweg. Middag-

maal rond 13.30 u. Gevolgd door de

noodzakelijke opruim van Het Mo-

lenhuis. Tegen 16 uur kunnen we

afscheid nemen. Hopelijk met een

flinke dosis energie om de volgen-

de lenteweken blij gezind tegemoet

te gaan.

Meebrengen: Slaapzak, hoeslaken

en kussensloop, warme kleren

en regenjas en warme onderlaag-

jes, toiletgerief, stevige waterdich-

te wandelschoenen, laarzen, huis-

pantoffels, rugzakje met drinkbus

en beker, zaklampen. Wandelstok

of pools (voor wie niet zonder kan).

Eventueel een trekkerscomfoortje.

Inschrijven: Liefst voor 20 maart.

Bij voorkeur via onze website met

het onlineformulier. Men schrijft

zich in voor het ganse weekend, dit

om de integriteit van de groep te be-

waren.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Maximum aantal deelnemers: 50

Verantwoordelijke: Alfred Barette/

Sint-Renildisplein, 3001 Heverlee

0478 55 17 18 / alfred@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE 33 9731 0769

40646

Op naam van Het Molenhuis – Al-

fred Barette / Vermelding: Lente-

wandelweekend 2015 + naam + aan-

tal

MOLENHUIS BERISMENIL

4 FEDERATIE FRANDO

Romulus (de Grote)

Romulus de Grote is de laatste kei-

zer van het West-Romeinse Rijk. De

Germanen staan op punt de macht

over te nemen.

Iedereen in paniek. Behalve Romu-

lus. Romulus wil het einde zelfs

een handje toesteken. Aan zijn rijk

en aan zijn macht mogen ze ra-

ken, zelfs aan zijn heerszuchtige

vrouw.

Maar van zijn lieve dochter moeten

ze afblijven. En ook van zijn kip-

pen…

Locatie: Zaal De Kring, Jozef–Pier-

restraat 58 -3010 Kessel–Lo (Leuven)

Reserveren: buurtteater@skynet.be

of belletje/ sms naar 0477 37 64 03.

Data:

zaterdag 14.03 | 20u

zondag 15.03 | 19u

vrijdag 20.03 | 20u

zaterdag 21.03 | 20u

zondag 22.03 | 19u

donderdag 26.3 | 20u

vrijdag 27.03 | 20u

zaterdag 28.03 | 20u

BUURTTEATER IS 30 JAAR JONG EN DAT VIEREN WE

MET EEN FEESTELIJKE PRODUCTIE!

Ook KWB Kessel-Lo wil Schone Kle-

renenpresenteertdezequiz

Op vrijdag 13 maart 2015 om 20.00

uur. In het Ontmoetingscentrum

Genadedal, Velderblok 2a, 3010 Kes-

sel-Lo. Prijs: 20 euro per ploeg (max.

5 personen)

Opbrengst gaat naar Schone Kle-

ren. Campagne van Wereldsolida-

riteit

Jong_kwb_kessello@hotmail.com

0478 46 11 74

DE SCHONE KLEREN QUIZ

In 2012 werd in Don Bosco, bij het

Pastoraal Beraad, het idee geopperd

te starten met eenvervoerdienstvoor

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

KatrienRombouts

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kes-

sel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

JIJ KAN MET ONS MEE!


	kerk &leven
	FEDERATIE FRANDO
	
	SINT-FRANCISCUS
	SINT-ANTONIUS
	DON BOSCO
	OOK ZIEKE KINDEREN HEBBEN DROMEN


	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	Colofon
	

	VIERINGEN
	Parochieagenda

	
	MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

	
	KALENDERBLAADJE

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever
	FEDERATIE FRANDO
	Buurtteater is 30 jaar jong en dat vieren we met een feestelijke productie!

	
	DE SCHONE KLEREN QUIZ

	
	JIJ KAN MET ONS MEE!

	
	MOLENHUIS BERISMENIL

	
	OKRA nieuws maart

	
	NARCISSENVERKOOP 2015

	
	

	
	

	
	kerk &leven
	antwerpen linkeroever
	Sint-Anna-Ten-Drieën


	antwerpen linkeroever

