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In dit liturgisch Marcusjaar laten

wij ons voor deze Goede Week in-

spireren door het lijdens- en op-

standingsverhaal van de evangelist

Marcus.

Ook het nieuwe hongerdoek ’God of

Goud, hoeveel is genoeg’ zal mede rich-

ting geven aan het antwoord op de

vraag hoe wij vandaag kerk of chris-

tenkunnenzijnindezewereld.

Lezing: IntochtinJeruzalem

Jezus, gezeten op een ezeltje, trekt

met zijn leerlingen Jeruzalem bin-

nen.

Deomstaandersschreeuwen:

Hosanna!-gezegend hij die komt in naam

van de Heer (Ps. 118,25-26);

gezegend dat wat komt: het koninkrijk

van onze vader David;

hosanna in den hoge.

Wie regeert er recht zodat God er

watmeekan?

Alleenhijwordtgrootgeacht

diedeverdruktenrechtdoet;

alleenhijmagrijkheten

diearmenlevengeeft.

Wie mag gezien worden, tekens van

eerdragen?

Wieslechtsdemeestewilzijn

alsdeliefdegewonnenheeft,

wiemindervoorzichhoeft

ommeervoorGodtezijn.

Mogen wij die mensen zijn

Hongerdoek ’God of Goud, hoeveel is

genoeg’

Zegeningvandepalmtakken

Duiding

1.

Voor wie heeft het volk zijn mantels

gespreid?

Voor wie heeft het met palmtakken

gewuifd?

Niet voor een koning die afstand

heeftgedaanvanzijntroon;

niet voor een koning die geen

machtheeftbegeerd;

niet voor een koning die recht heeft

gedaanaankleinemensen;

niet voor een koning die het onder-

richt van de Thora heeft bewaard en

haar inzettingen heeft gedaan; niet

voor een koning die door dit beleid

er heeft voor gezorgd dat zijn volk

de weg terug, de weg naar Egypte,

het diensthuis, niet nog eens heeft

moetenbewandelen.

Hij werd ter dood gebracht om-

dat hij niet beantwoordde aan hun

diepste verlangens, een messiaanse

koning bevrijder die hoog te paard,

met man en macht zegevierend het

land zuivert van de Romeinse over-

heersing.

2.

Jezus stond voor het alternatief,

voor een samenleving gebaseerd op

de Thora, het woord van de Ene, je

weet wel de tien woorden van leven,

hebjenaaste liefals jezelf,

voor een samenleving waarin er

ook voor armen, weduwen, wezen

envreemdelingenlevenis.

Wij zullen deze week horen hoe

dit alternatief wordt ontkend, ver-

raden,gedood:

én door de heiligdomsoversten en

deschriftgeleerden

éndoorPetrusendeleerlingen

én door Judas Isjkarioth als eerste.

Het alternatief wordt wel erkend en

gedragen door de vrouwen uit Ga-

lilea, door de vrouw met de balsem

heteerst.

Vanuit Betanië, het huis van de ar-

me, trekt Jezusmet de twaalf Jeruza-

lem binnen om de ultieme confron-

tatieaantegaan.

3.

Hoeveel isgenoeg

is de ondertitel van het hongerdoek.

Die vraag willen we vandaag stellen

aan de één procent van de wereld-

bevolking die de helft van de aardse

rijkdommen bezit, aan de één pro-

cent rijkste Belgen die evenveel be-

zitten als 60 procent van de bevol-

king.

Het is alsof het hongerdoek met de

grote klomp goud in het midden

en de kleine stukjes eromheen deze

ongerechtigheid aan de kaak stelt.

Het is alsof deze één procent als een

God regeert over de rest en ons al-

len tot hun slaven maken in hun

diensthuisEgypte.

Zo zal het onder jullie niet zijn.

De herder koning die ik over jullie

aanstel zal de weg naar Egypte niet

nogeensgaan,zozegtdeEne.

Voorwiekiezenwij?

Voor wie spreiden wij onze man-

tels, juichenwij?

Voor de Ene, God-Bevrijder of voor

hetGoud.

Kiezen wij voor een regering die

het opneemt voor de hardwerken-

de en de ondernemende Vlaming of

voor een regering die zorg draagt

voordezwakken.

Het 17 jarig psychisch ziek meisje

die bij een hevige crisis niet in een

ziekenhuis wordt verzorgd, maar

afgevoerd wordt naar een politiecel

is een schrijnend voorbeeld van het

huidigbeleid.

Een opvangcentrum met een ver-

nieuwde vleugel met een opname-

capaciteit van veertig beddendatwe-

gens geldgebrek om personeel en

werkingskosten te betalen, geslo-

ten blijft stelt het huidig beleid aan

dekaak.

4.

Mensen die weten hoezeer mensen

vandaag lijden, te kort worden ge-

daan door de regeringsmaatregelen

trekken deze middag Brussel bin-

nen om het alternatief op te eisen.

De Grote Parade van ‘Hart boven

Hard’ en ‘Toute autre chose’ wil ie-

dereen verenigen die zich zorgen

maakt over de marsrichting van het

huidigebeleid.

Samen strijden we voor een gezon-

de en solidaire samenleving met ge-

lijke kansen en zuurstof voor alle

mensen. Ook hedendaagse christe-

nenmogendaarnietontbreken.

Voorbeden

Wij bidden tot de Ene, die ons uit het

diensthuis Egypte heeft bevrijd en onze

leiders aanmaant niet terug te keren op

deze weg, niet nog eens!

Voor een samenleving die inves-

teert in elk sterk aanbod dat men-

sen rijker maakt aan kennis, ver-

beelding en artistieke gevoeligheid

Voor een samenleving die arbeid en

inkomen blijft herverdelen zodat

we de werkdruk kunnen verminde-

ren en meer mensen - ook jongeren

-tewerkstellen.

Voor een samenleving die recht-

vaardige belastingen int, ook op de

grootstevermogens

Voor een samenleving die alle inko-

mens en uitkeringen optrekt tot bo-

ven de armoedegrens zodat één op

zeven Belgen niet langer in armoe-

de moet leven, en de kinderarmoede

kanverdwijnen.

Geloof ze niet, geloof ze niet,

Als ze zeggen dat nooit iets anders wordt.

Geloof ze niet, geloof ze niet.

Voor een samenleving waarin ra-

cisme, discriminatie en uitsluiting

geen plaats krijgen, en waarin ver-

scheidenheid als een rijkdom wordt

ervaren.

Van ‘wij’ tegen ‘zij’ naar ‘onze’ sa-

menleving.

Voor een samenleving waarin ste-

den en gemeenten méér in plaats

van minder geld krijgen, om te in-

vesteren in hun wijken en hun ba-

sisvoorzieningen, van cultuurcen-

tra en jeugdhuizen tot ouderen-

zorg.

Voor een solidaire samenleving

waarin ontwikkelingssamenwer-

king geleidelijk evolueert naar een

wereldwijdesocialezekerheid.

Voor een ecologische samenleving

die de economie terug in handen

neemt en inzet op kwaliteit en her-

nieuwbaarheid, rekening houdend

met de draagkracht van de planeet.

Geloof ze niet, geloof ze niet,

Als ze zeggen dat nooit iets anders wordt.

Geloof ze niet, geloof ze niet.

Communie

Dat een nieuwe wereld komen zal waar

brood genoeg – en water stroomt voor al-

len.

Daar bouwen wij veilige buurten,

wonen dooreen in wijken van vre-

de, inschaduwvanbomen.

Geen kinderen zullen daar sterven,

oude mensen maken hun dagen vol

en jonge mensen zullen daar pas op

hun honderdste sterven. Wij zul-

len niet voor de leegte zwoegen,

geen kinderen baren voor de ver-

schrikking. De wolf en het lam zul-

len weiden tezamen: wij leren de

oorlogaf.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar

brood genoeg – en water stroomt voor al-

len.

Jef Wauters – Uit de viering van Palm-

zondag 2015 in het Don Boscocentrum

HIJ HEEFT GEEN MACHT BEGEERD
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Op maandag 27 april 2015: onze

tweede meditatie van deze maand.

Om 20 uur in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke

traditie: http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Elkaar werkelijk durven toelaten in

het eigen leven, niet alleen

welwillend luisteren,

maar met elkaars vragen bezig zijn,

dat brengt risico's mee: want het

overschrijdt vaak de grenzen die

het eigen verlangen naar veiligheid

en rust of naar carrière getrokken

heeft.

En vraagt deze openheid ook niet

om elk nieuw geluid tot zich door

te laten dringen in plaats van het bij

voorbaat te verwerpen omdat het uit

een bepaalde hoek komt?

Tine Govaart – Halkes

KALENDERBLAADJE

Zachtjes verdwenen uit dit leven,

maar voor altijd gelukkig verder le-

vend

bij de Heer en in ons hart.

Op 17 maart overleed mevrouw

Lucia Devos.

Lucia werd geboren te Kortenaken

op 27 juni 1925. Ze woonde op de

Ruelensvest, waar zij de laatste 6 ja-

ren verzorgd werd door haar zoon

Freddy. Lucia nam zolang ze kon

deel aan de vieringen en feestjes

op de parochie Sint-Antonius. Ze

was lid van Ziekenzorg cm Samen

Sterk en werd ook vaak bezocht

door haar Ziekenzorgkernlid Syl-

viane Van Gramberen.

We namen afscheid van Lucia in

de parochiekerk van Eizer. Ze werd

daar ook begraven in het graf bij

haar man Willy Kell.

We zullen Lucia blijven herinne-

ren als een zeer opgewekte en aan-

gename vrouw.

De datum van de herdenkingsvie-

ring volgt later.

Op 28 maart overleed mevrouw

Marie-Josée Neys.

Marie-Josée, Josée voor de meeste

mensen die haar gekend hebben,

werd geboren te Leuven op 10 juli

1922. Josée was vele jaren lid van

K.A.V. en later van Ziekenzorg cm

Samen Sterk.

Josée was voor haar man, haar ge-

zin en haar kleinkinderen een rots

in de branding. Nooit klagen en al-

tijd bereid om anderen te helpen.

Elf jaar geleden verhuisde ze van

de Bierbeekstraat naar een kamer in

Remy. Haar man Pierre Rondas zou

haar daar komen vervoegen na een

opname in het ziekenhuis. Maar dat

heeft niet mogen zijn. Toch bleef

Josée in het rusthuis en hielp er

waar ze kon. In augustus 2013 werd

ze overgebracht naar de zorgafde-

ling. Daags voor haar overlijden

kreeg ze nog bezoek vanuit Zie-

kenzorg. Hilde Sinap wenste haar

een Zalig Pasen. Josée was te zwak

om te antwoorden, maar stak met

al de kracht die ze nog had, haar

hand een beetje omhoog uit dank-

baarheid. Josée zal nu, verenigd met

haar lieve man, mogen genieten

van een ‘Zalige Pasen’ in de grootste

betekenis van deze wens. We namen

afscheid van haar op Goede Vrijdag

3 april.

De herdenkingsviering voor Josée

vindt plaats op zondag 7 juni om

11.00 u.

De parochie-geloofsgemeenschap

van Sint-Antonius deelt in het ver-

driet van de familie en gedenk deze

overledenen in gebed en vieringen.

OVERLIJDEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 april

Derde Paaszondag

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Eddy Vanespen

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 26 april

Vierde Paaszondag

10.00 u. Familieviering:

Brodenviering eerste communie

jaargetijde voor Maurits Van

Buggenhout

Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lectoren: Communiekanten

Misdienaars: Simon, Erik

Zang en muziek: Pieter Vanderveken

en Stien Eysermans

Projectie: Thierry Van Craenem

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 april

3de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 26 april -

kruisoplegging Vormelingen

4de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: overledenen van de familie

Van Gramberen-Boey

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 19 april

Derde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 26 april

Vierde paaszondag

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN
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Hijwaseenonvergetelijkeman.

Metwoordenenmetdaden.

Hij had het vaak met de wet aan de

stok.

Behalvemetdewetvandeliefde.

Diekendehijgoed.

Bemin elkander, woorden die Hij

dagelijksgebruikte.

Hoe komt het toch dat wij dat niet

meerkennen?

Hijheefterzoveelvoorgedaan.

Hij iservoorgestorven.

Hij was een vonk. Een grote vonk.

Hetvuurgingmoeilijkaan.

En het brandt nog steeds niet goed.

Helpzijnwerkvoorttezetten.

Weesvonkenvoorelkaar,

maarleereerstzijnWoorden.

Vergeefeerstelkaar,

verzoenjemetelkaar.

Vergeet jeeigenbelang.

Denkaananderen.

Leefnietzomaar.

Probeer goed te leven, probeer te le-

venzoalsHij:

voordeanderen.

NeemHemalsvoorbeeld.

ZALIGPASEN

PAASWENSEN EN BEZINNING NAMENS HET SINT-FRANCISCUSTEAM - THIERRY

3FEDERATIE FRANDO

DE GOEDE WEEK MET DE SINT-FRANCISCUSGEMEENSCHAP

Witte donderdag - Als Ik, Heer en Meester, jullie de voeten heb gewassen,

moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie een voorbeeld

gegeven… Doe zoals Ik heb gedaan.

Toen kwam die avond, die nacht, die anders was dan alle andere. Het is

deze nacht die Jezus en zijn leerlingen herdachten op het Laatste

Avondmaal.

Dit feest wil gewoon zeggen hoe ongewoon de liefde is. Dat de meester zich

buigt voor de knecht die zich met verbaasde ogen afvraagt: “Gebeurt dit

echt? Zien mijn ogen werkelijk wat ze zien? Is dit de nieuwe orde?” De

wereld op zijn kop.

Goede vrijdag - Jezus bij uw sterven denken we vandaag ook aan de

profeten van deze tijd. Ze hebben allemaal hun leven ten dienste gesteld

van U of van armen of uitgestotenen van deze maatschappij.

Niet alleen de lijdende mensen die ons dierbaar zijn, nemen we vanavond

met ons mee in deze viering van goede vrijdag ......

...Maar ook de ontelbaren in de wereld die lijden omdat ze dagelijks, soms

heel hun leven, zwaar onrecht ondergaan .

Paaswake - Mama, waarom ben ik hier nog in de kerk met al die

mensen?? Het is toch al laat en het is bijna duister. Kom mee naar achter,

dan gaan we daar samen het licht halen? en alle kinderen mogen mee....

Zegen dit paasvuur en laat zijn licht een troost zijn en een grote vreugde

voor ons die hier zijn samengekomen.

Water staat symbol voor leven. Zelfs het kind in de moederschoot is veilig

geborgen in water. Water dat stroomt over het hoofd van een dopeling is

dan ook een krachtig symbool.

Pasen - Welkom, zusters en broeders, welkom op Pasen. Welkom rond het

Paaslicht, dat het duister van de dood heeft overwonnen. Welkom rond het

doopwater, dat deze nacht werd gezegend en dat voor ons en de natuur tot

een bron van leven werd..

Als wij stilstaan bij het leven dan ervaren wij dagelijks hoe klein en

kwetsbaar we zijn, hoe hard het leven is voor velen. Toch mogen wij

vandaag aan elkaar getuigen van een zekerheid die dieper is dan alle

angsten: Christus is verrezen.

Vrede wens Ik je, zegt God, niet om die voor jezelf te houden, maar om ze

door te geven aan allen die je lief hebt. De vrede van de verrezen Heer zij

met u allen.



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 16 april

14.00u.Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 19 april

12.00u.Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 21 april

14.00u.Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

20.00 u. Vergadering Pastorale zone

Kessel-Lo in de Kristoffelzaal

Woensdag 22 april

17.30 u. Repetitie Eerste Communie-

kanten in de kerk

Donderdag 23 april

Lentefeest Ziekenzorg cm Samen

Sterk

11.30u.Viering in de kerk

gevolgd door een feestmaaltijd en

animatie

Vrijdag 24 april

18.45 u. Repetitie met de vormelin-

gen in de kerk

Zaterdag 25 april

17.30 u. Repetitie met de Eerste Com-

muniekanten

in de kerk

Sint- Franciscus

Woensdag 15 april

13.00u.Crea

20.00u.Koor Blij Rondeel

Donderdag 16 april

14.00 u. Seniorencafé met curling op

tapijt

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u.

in het parochiecentrum

Maandag 20 april

20.00 u. Buurtgroep MICHOTTE

Dinsdag 21 april

14.00u.Seniorencafé

Woensdag 22 april

20.00u.Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA

Hoor Israël!

Heden stel Ik u voor ogen: dood en leven, zegen en vloek.

Kies voor het leven.

Als gij gaat op de weg van Mijn Woord, zult gij leven,

gij en uw kinderen, van geslacht op geslacht.

Heb liefde tot uw naaste, die is als gij.

Want de Heer die uw God is, Hij doet recht aan weduwe en wees.

Hij heeft de vreemdeling lief, Hij geeft hem brood en kleding.

Dit zijn een paar fragmenten uit het aloude Joodse Sjema-gebed. Zij

vormen de kortste samenvatting en de meest concrete toespitsing van de

Bijbelse levensleer. Om te weten wat liefde is, godsdienst èn

mensendienst, moet je je wagen aan de moeilijkste liefde: de liefde tot de

zwaksten, zegt de Schrift. Wanneer je in contact komt met de armsten,

wordt het ineens duidelijk hoe concreet de oproep tot liefde is, en wat dat

behelst, ‘recht doen’ aan hen.

Dit woord over de liefde tot de minsten is geen bevel, maar een voorbede

van Godswege. Het smeekt ons, het schreeuwt en bidt in ons en probeert

ons te overhalen om mee te doen en voor het leven te kiezen.

uit de Goede Vrijdag tocht 2015, Basisgemeenschappen Brugge

BLIJF DICHTBIJ, WAKEN MET MIJ,

WAKEN EN BIDDEN, WAKEN EN BIDDEN…

Wij zijn geneigd het leven te beamen

in bepaalde situaties, onder zekere voorwaarden,

bijvoorbeeld als het jong, gezond, mooi en energiek is.

Het ja in de empatische Bijbelse zin

is een onvoorwaardelijk ja.

Het geldt ook bij ziekte en sterven,

en het geldt met name voor hen

die zo lang geminacht en genegeerd werden

dat ze er zich bij neerlegden.

Het leven kiezen is juist dat je je niet neerlegt

bij de vanzelfsprekende levensvernietiging om je heen

en bij het vanzelfsprekend cynisme dat daarmee gepaard gaat.

Het leven kiezen heet in de christelijke traditie: geloven.

En dat in de existentiële zin van vertrouwen

en niet in de rationele zin van als-waar-aannemen.

Dorothee Sölle in ‘Kies het leven’

HET LEVEN KIEZEN

EN NIET DE DOOD,

DAT IS INSTEMMEN MET HET GROTE JA

TEGEN HET LEVEN...

ZIN IN EEN MOOI ORGELCONCERT VAN ONZE

FRANCISCUS-ORGANISTE ANNA RUSAKOVA?

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Zijn dieren precies als mensen… of

kunnenzeechtdenken?

Prof. Rudo D’Hooge (Faculteit Psy-

chologie en Pedagogische Weten-

schappen)

Dinsdag 21 april 2015

De Italiaanse maffia: de ideaaltypi-

sche vorm van georganiseerde mis-

daad?

Prof. Letizia Paoli (Faculteit Rechts-

geleerdheid)

Dinsdag 28 april 2015

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

LEZING

“Contextuelehulpverlening”

door Sara Mahieu, psychologe-psychothe-

rapeute, De Boom, Eppegem

Datum: maandag 20 april 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

ERFGOEDDAG 26 APRIL 2015

Op zondag 26 april 2015 viert

Vlaanderen de 15de Erfgoeddag, de

feestdag van het cultureel erfgoed!

In Leuven kan je kiezen uit maar

liefst 40 verschillende activiteiten.

Allemaal gratis op die zondag te be-

leven.

De prachtig gerestaureerde biblio-

theek van de Park Abdij is open tus-

sen 12.00 en 20.00 uur.

Deze bib is samen met de Mau-

ritz Sabbebibliotheek in de Deberi-

otstraat decor voor een fototentoon-

stelling. Portretten en verhalen van

enkele abdij- en kloosterbibliotha-

rissen tonen welke belangrijke rol

zij hadden als bewaarders van bij-

zonder erfgoed.

Het Heilig Hartinstituut, Naamse-

steenweg 355, Heverlee, schets de

vertakte scholenstamboom van de

Zusters Annuntiaten in de regio.

Heb jij zelf of iemand van je fami-

lie bij de zusters op school geze-

ten? Breng dan een erfenis uit die

schooltijd mee en vul de expo aan.

Van 10.00 tot 18.00 uur.

VerdereinfoerfgoeddagLeuven

www.erfgoeddag.be – www.erfgoed-

celleuven.be

Gratisprogrammaboekje:

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3;

De Bib Leuven, Diestsestraat 49,

Leuven

(Uit Info-blad Leuven)

4 FEDERATIE FRANDO

LENTEWANDELING

IN KERKOM

Zondag19april2015

Afstand ca. 6,5 km

Vertrek per wagen: 13.30 u. aan het

Don Boscocentrum (hoek Platte-

Lostraat – Ortolanenstraat)

Vertrekken doen we aan café “Pa-

rijs-Roubaix” in Kerkom voor een

wandeling naar “Klein-Zwitser-

land waar we onze wandeling be-

ginnen en eindigen.

Praktisch:

Stevige stapschoenen of laarzen

zijn wel aangewezen gezien de

modderige toestand van de holle

wegen en de waterplassen.

Kinderwagens kunnen niet mee.

Inlichtingen en aanmelden bij

HugoFranck(016255183)

KWB KESSEL-LO

OP WEG NAAR…

…SCHERPENHEUVEL

Beste KWB’er of sympathisant,

Hierbij nodigen we je uit voor onze

KWB-BRUNCH

op zaterdag 2 mei 2015 om 10 uur in

“DePelgrim”teScherpenheuvel.

Hou je van stappen, mooie ver-

gezichten, stille veldwegels en het

ontwaken van de natuur, dan mag

je zeker niet ontbreken op onze

jaarlijkse voettocht naar dit pel-

grimsoord. We vertrekken om 4

uur ’s morgens op het kruispunt

van de Koetsweg met de Lodreef.

Je kan het traject ook per fiets af-

leggen. We verwachten je dan op de

parking van Delhaize aan de Diest-

sesteenweg. We starten de fietstocht

om 8.30 uur.

Ben je minder goed te been, dan

zorgen we voor vervoer per auto om

je veilig en wel naar Scherpenheu-

vel te brengen.

Wil je ons uiterlijk op vrijdag 24

april 2015 laten weten of je aan deze

activiteit wenst deel te nemen. De

stappers, fietsers en autogebruikers

melden zich best bij

AndréGelin,016252389

KWB KESSEL-LO

WANDELEN MET

SENIORAMA

Namiddagwandelingen (5 à 6 km

aantraagtempo)

Woensdag 22 april 2015 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoogte

van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 63 39 26
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