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Homilie

Op het vlak van verkeersveiligheid

kende 2015 een goede start. Het aan-

tal verkeersdoden is in de eerste drie

maanden van dit jaar lichtjes ge-

daald ten opzichte van dezelfde pe-

riode vorig jaar. Het gaat dan voor-

al om jonge bestuurders, kwetsba-

re weggebruikers en op autosnel-

wegen.

Hopelijk zet deze evolutie zich ver-

der inderestvanhet jaar.

Want volgens de getuigenis van

een moeder die haar zoon verloor

bij een verkeersongeval is elke ver-

keersdodeeréénteveel.

Want elk jaar opnieuw kunnen we

eenaantalvaststellingendoen.

Hoe vaak hebben we dit al niet ge-

hoord of gelezen: truck ramt file.

Het aantal ongevallen waarbij een

voertuig inrijdt op een snelwegfile

is in zes jaar tijd meer dan verdub-

beld. In die periode steeg het aantal

doden dat daarbij viel maal vijf. In

95 procent van de gevallen gaat het

om een vrachtwagen die niet tijdig

kanremmen.

Deze week nog kwam een jonge

zwangere vrouw hierbij om het le-

ven.

Al dertig jaar zou het vanzelfspre-

kend moeten zijn, en toch dragen

we onze gordel niet. ‘Klikvast, ook

achterin’, dat is zowat de oudste

verkeersslogan. En toch zit het nog

niet bij iedereen in het hoofd. Maar

liefst één op de twee bestuurders die

om het leven zijn gekomen op de

snelweg, had geen gordel om. Bij

passagiers is dat zelfs zeven op de

tien. Sommige bestuurders vragen

hun garagist zelfs om het biepsig-

naal bij het niet dragen van de gor-

del uit te schakelen omdat ze dit te

vervelendvinden.

Bellen achter het stuur, tokkelen

op je smartphone, op Facebook zit-

ten terwijl je rijdt: levensgevaar-

lijk. En toch gebeurt het veelvul-

dig, door autobestuurders, truc-

kers, buschauffeurs. Het heeft een

effect op je reactiesnelheid met alle

gevolgen vandien. Het afgelopen

jaar heeft de politie bijna 119.000

pv’s opgemaakt voor bestuurders

die hun gsm achter het stuur ge-

bruikten.

Dagelijks worden er bijna 300 Bel-

gen betrapt terwijl ze door het rood

licht rijden, autobestuurders, fiet-

sers….

‘Roodwandelen’, dat zijn voetgan-

gers die door het rode licht wande-

len wordt bijna niet bestraft. Noch-

tans zou één op vijf voetgangers

zonder blozen het rode licht ne-

geren. Daardoor kunnen ze zelf

aangereden worden, of een ongeval

veroorzaken maar zijn ze zeker een

zeer slecht voorbeeld voor kinde-

ren.

Fietsers zijn nog steeds een belang-

rijke risicogroep in het verkeer. Er

gebeuren zo’n 25 fietsongevallen

per dag. En het gaat zeker niet al-

leen over het gebruik van elektri-

sche fietsen, want ook het sms’en

op de fiets en het dragen van oortjes

met luide muziek verhogen het ri-

sicoopeenongeval.

Verenigingen en scholen doen be-

langrijke inspanningen om kinde-

ren en jongeren bewust te maken

voor de gevaren in het verkeer en

hen verkeersopvoeding te geven:

denken we maar aan de fietsexa-

mens die worden georganiseerd en

de lessen in het veilig oversteken.

Dit is belangrijk want veel kinde-

ren zijn bang in het verkeer. Maar

de helft van de kinderen vindt een

fietshelm niet hip. Hier ligt ook

een verantwoordelijkheid voor de

ouders. Verkeersopvoeding begint

al vanaf de kinderstoel in de auto.

En zelf het goede voorbeeld geven

helptnatuurlijkook.

Iets doen aan de mentaliteit in het

verkeer is en blijft de belangrijk-

ste boodschap. Het bewustzijn in

het verkeer moet worden opgekrikt:

aandachtig, voorzichtig zijn en re-

keninghoudenmetelkaar.

Het ‘ik’ denken moet plaats maken

voor het aandacht hebben voor ‘de

andere’. Samen verantwoordelijk-

heiddragen.

Dat willen we ook als boodschap,

als opdracht meegeven in onze Kri-

stoffelviering.

Ik denk hierbij ook terug aan het

woordje van de vormheer tijdens de

vormselviering van vorige maand.

‘Zie mekaar graag, blijf mekaar

graag zien dat is het geschenk van

Jezus aan jullie vormelingen’, zo

sprakdevormheer.

Dat moeten we ook toepassen in het

verkeer: mekaar graag zien, mekaar

graagveiligzienthuiskomen.

Een vriendelijk gebaar om iemand

veilig te laten oversteken of als dank

voor de hoffelijkheid van een ander

kan wonderen doen en heeft zeker

een ander effect dan getoeter of een

opgestokenmiddenvinger.

Als gelovigen moeten wij ook in het

verkeernaastenliefdetonen.

Kristoffel is voor ons daarbij een ge-

lovigeinspiratiebron.

Moge deze zegen, deze wijding ons

kracht geven om daaraan te werken.

Amen.

Mathieu
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KALENDERBLAADJE

Twee uitspraken die niet van elkaar

zijn los te maken en die ons wijzen

op onze tweevoudige opdracht hier:

het engagement in vrede en gerech-

tigheid en een diepe persoonlijke

bezorgdheid voor iedere mens.

M. De Groot

VAKANTIEREGELING

Met dit parochieblad 32 van woens-

dag 12 augustus keren we uit va-

kantie terug. Onze wekelijkse regel-

maar zet weer in.

We wensen u allen nog wel, deze

tweede helft van de vakantiemaand

augustus, fijne, rustgevende en

deugddoende dagen toe.

God van ons leven, bron van ons

bestaan.

Wij danken U voor Maria.

Bezongen heeft zij de grote daden

die Gij aan kleine mensen doet.

Geef ook ons aandacht voor het

kleine, oog voor al wat onzienlijk

is.

Dat vragen wij U voor vandaag en

alle dagen door onze Heer Jezus

Christus, voor U een Zoon, voor

ons een Broeder. Amen

MIJN HART ZINGT VOOR

DE HEER

MAGNIFICAT….

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

Jubileumviering Zuster Mia

Hilven

Misintentie: dank voor 50 jaar

jubileum Zuster Mia Hilven

Voorganger: Hugo Carmeliet s.j. en

parochiepriesters

Assistent: Lieven Dries

Lector: familie jubilaris

Zang met ensemble: Franciscuskoor

o.l.v. Leo Page

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 16 augustus

20de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Jef Bulckens

Assistent: Thierry Van Craenem

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 23 augustus

21de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Leo Page

Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zaterdag 15 augustus

O. L. Vrouw Hemelvaart

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 16 augustus

geen viering

Zondag 23 augustus

21ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Muziek: Leo Swinnen

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.

DON BOSCO

Zondag 16 augustus

Twintigste zondag door het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering van Maria

Tenhemelopneming

Zondag 23 augustus

Eenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen vieringen in Don Bosco

DON BOSCO – AUGUSTUS 2015

Tijdens de augustusmaand zijn er

nog vieringen op:

zondag 30 augustus

Vanaf 6 september terug iedere week.

Na de vieringen is er gelegenheid

om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar

op het nummer 0485 06 30 38

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Welkom

In de naam van God – ik zal er zijn,

in de naam van Jezus – wees niet

bang,

in de kracht van de Geest die ons

kracht en moed geeft om onze angst

te overwinnen.

Welkom in deze viering. Chris Willocx

heeft ze mee voorbereid; ze is op het mo-

ment in het ziekenhuis en laat jullie

groeten. Ze stuurde een berichtje: Ik ben

met jullie verbonden in gebed. We willen

ookaanhaardenken.

Het stillen van de storm

Vandaag lezen we weer een stukje

uit het Marcusevangelie, het stillen

van de storm.

Dit stukje evangelie toont mis-

schien wel één van de meest fun-

damentele keuzes die elke mens in

zijn leven moet maken:

Je laten leiden door angst óf je laten

leiden door geloof.

Gisteren, 20 juni, was het de In-

ternationale dag van de Vluchte-

ling. De Verenigde Naties hebben

deze dag uitgeroepen om wereld-

wijd aandacht te vragen voor het

lot van vluchtelingen. Vrijdag was

er in Brusselse begijnhofkerk een

wake voor de onbekende drenke-

ling.

De band van het evangelieverhaal

van de storm met de beelden van

duizenden vluchtelingen in gam-

mele bootjes is vlug gemaakt. Net

als de leerlingen van Jezus zitten

zij met doodsangst, angst voor de

toekomst, hun leven dooreen ge-

schud.

Evangelielezing: Mc.4,35-41

Duiding

Ook al stormt het niet in ons eigen

leven, we kunnen ons best inbeel-

den wat je daarbij kan voelen.

Overgeleverd zijn aan weer en

wind. Naar de overkant willen, of

moeten, overhoop gehaald zijn om-

dat je iemand verliest. Geplaagd zijn

door ziekte, en niet zien of er een

einde aan komt en nog zoveel onge-

noemde situaties die je angstig kun-

nen maken.

Het verhaal van de storm op het

meer is een verhaal van nu: (een

verhaal over angst.)

Angst waarschuwt je tegen onheil.

Het is een flikkerlicht dat je weer-

houdt om domme dingen te doen.

Maar angst kan ook verlammen.

Angst kan zo verstikkend zijn dat je

vergeet dat je nog leeft. Je ziet het le-

ven gewoon niet meer, want je hebt

het niet meer in de hand.

De vissers, leerlingen van Jezus,

waren beroepskrachten. Ze wisten

hoe ze de gevaren van wind en

water moesten trotseren. Ze waren

ervan op de hoogte dat het meer

onvoorspelbaar en verraderlijk kon

zijn.

Maar nu zijn ze er niet om te vissen,

ze moeten naar de overkant varen, naar

vreemd gebied. In hetzelfde meer van Ga-

lilea zijn ook veel opstandelingen tegen de

Romeinse overheerser aan hun eind geko-

men.

En nu komen ze terecht in een

storm die zelfs hen verrast. Nu we-

ten ze het zelf ook niet meer. En

God? De God die je altijd gekend

hebt, lijkt zo ver weg wanneer je de

dood in de ogen kijkt.

De vroege christelijke gemeente

waarvoor Marcus schrijft, heeft te

lijden onder vervolgingen van bui-

ten, maar ook aan bedreigingen van

binnenuit. De jonge kerk dreigt

ten onder te gaan door de twijfel

en angst die haar ondermijnt. Het

verhaal over de storm vertelt dan

ook iets over haar innerlijke wor-

steling. Marcus heeft die angsten

en dreigende breuken meegemaakt.

Wanneer de leerlingen Jezus vra-

gen: ‘Waar ben je?’ draait hij de

vraag om: ‘Waar zijn júllie nog?

Waarom zijn jullie bang? Hebben

jullie nog geen vertrouwen?’

Angst te midden van water. Giste-

ren was het Wereld Vluchtelingen-

dag. Wereldwijd zijn ongeveer 60

miljoen mensen op de vlucht voor

oorlog en vervolging. Ook zij zijn

moeder, student, leraar, kok,… In

hun poging een betere toekomst te

vinden botsten ze op de versterkte

muren van fort Europa. Dan maar

via de zee proberen…

Volgens cijfers van Amnesty Inter-

national zijn er dit jaar al 1700 ver-

dronken.

Na de viering kan je een petitie te-

kenen. Er zijn meer veilige en wet-

telijke manieren nodig voor men-

sen die naar Europa willen komen.

We roepen de Europese leiders, o.a.

eerste minister Charles Michel en

staatssecretaris Theo Francken op

om mensenlevens te redden door

deze maatregelen te voorzien.

In het evangelie is er ook sprake van schrik

nà de storm. Is het ontzag tegenover de

kracht in en rondom ons die de chaos tot

rustkanbrengen?

Je beseft dat je niet altijd zelf de oplossing

in handen hebt. De draad met het gewone

leven weer opnemen, maar je kan het niet

opdevroegeremanier.

Leesverderoppagina4
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Marianavolgenbetekent

dat wij, net als zij, toen God haar

vroeg om moeder van zijn Zoon te

worden,

‘JA’ zeggen als God op ons een be-

roep doet, en trouw blijven aan dat

ja-woord, ook op moeilijke momen-

ten van ons leven.

Marianavolgenbetekent

dat wij, net als zij, toen zij in Kana

zei: ”Doe wat mijn Zoon u zeggen

zal”, ook bereid moeten zijn om

onze oren open te houden, zodat

wij naar Jezus’ stem kunnen luiste-

ren als Hij ons – door wiens mond

dan ook – aanspreekt.

Uit de Sint-Franciscus jubileumviering

van 15/8/2015

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Tijdens de vakantiemaanden

juli en augustus is er elke zon-

dag ontmoetingsmoment van

12.00u.tot13.30u.

Sint-Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00u. inhet parochiecentrum

Donderdag13augustus

14.00u.Seniorencafé

Dinsdag18augustus

14.00u.Seniorencafé

Donderdag20augustus

14.00u.Seniorencafé

Dinsdag25augustus

10.00u.Vergadering Ziekenzorg

14.00u.Seniorencafé

Woensdag26augustus

10.00u.OKRA Kerngroep

PAROCHIEAGENDA
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Iets doen aan de mentaliteit in het verkeer is en blijft de belangrijkste

boodschap

Het bewustzijn in het verkeer moet worden opgekrikt: aandachtig,

voorzichtig zijn en rekening houden met elkaar

Het ‘ik’ denken moet plaats maken voor het aandacht hebben voor ‘de

andere’. Samen verantwoordelijkheid dragen.

Een vriendelijk gebaar om iemand veilig te laten oversteken kan

wonderen doen

Als gelovigen moeten wij ook in het verkeer naastenliefde tonen Moge deze zegen, deze wijding ons kracht geven om daaraan te werken.

Don Boscocentrum “Ademtocht”

De trouwe en liefdevolle herhaling van de

mantra, het gebedswoord, leidt ons naar

verstilling van lichaam en geest en helpt

ons om de stilte binnen te gaan die zich

in het centrum van ons wezen bevindt.

De beroemde 14de eeuwse mysticus Meister

Eckhart zei: “Niets beschrijft God zo goed

als de stilte”. Daar, in het ware centrum

van ons wezen, verblijft Christus en daar

gaan we het gebed van Christus binnen.

KimNataraja

In augustus komen we nog samen

mediteren: op maandag 17 augus-

tus en maandag 31 augustus 2015.

Zoals steeds om 20 uur in de Stil-

le Zone ‘Ademtocht’ van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 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



IK ZING VOOR U,

U PRIJS IK

OM UW GOEDHEID

EN UW TROUW,

WANT UW BELOFTE

HEBT GIJ MATELOOS

VERVULD.
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Geloofsbelijdenis

Ikgeloof inGod

Zoals een blinde gelooft in de zon,

Nietomdathijzeziet,

Maaromdathijzevoelt.

Ikgeloof inJezus,

Niet alleen omdat hij hoopvolle

woordensprak,

Maar omdat hij doorheen lijden en

dood,

Weg,waarheidenlevenis.

Ik geloof in zijn geest van hoop en

toekomst,

Voorelkemensdiezijnweggaat

En doorheen de negatieve dingen

vanhet leven

Toch naar een hoopvolle toekomst

blijft toeleven.

Ikgeloof indeverrijzenis

Zoals ikgeloof indelente

Wanneer ik de bloesems zie bloeien.

Ik geloof dat echt mens-worden mo-

gelijk is

Als wij een gemeenschap van liefde

willenvormen.

Amen.

Voorbeden

Voor alle mensen die bij schokken-

de ervaringen blijven geloven in

Godsbeloftevanbevrijding.

Voor alle mensen die voortdurend

in angst leven voor wat de toekomst

brengenzal.

Voor onszelf dat we mogen ervaren

dat we de mogelijkheid in ons dra-

gen om dichter bij het geluk te ko-

menalswedurvenloslaten.

Voor alle vluchtelingen die het risi-

co nemen om weg te gaan uit hun

moeilijke levenssituaties dat ze vas-

te grond onder hun voeten krijgen

enuitgestokenhanden.

Laatonsbidden.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe

naarelkaar

Tafelgebed:WieGodzegt

Wie God zegt moet het verhaal ver-

tellen van Hem die heet: ‘Ik zal er

zijn voor u’, die als een vader en

moeder vol scheppende goedheid

is voor elke mens, die ons de we-

reld heeft toevertrouwd opdat wij er

zorg voor zouden dragen, die met

ons meegaat, ons zegent en zendt

om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt moet het verhaal ver-

tellen van Jezus Christus, de mens

in wie duidelijk werd wie God is,

die zijn naam ten volle heeft waar-

gemaakt. De mens die er is voor an-

deren: als brood aan mensen gege-

ven.

Wie God zegt moet het verhaal vertel-

len van zijn Geest die in ons leeft,

die in ons spreekt ‘Ik ben er voor

u’, die ons bezielt en richt om zijn

naam in ons leven waar te maken.

Wie God zegt moet het verhaal vertel-

len van liefde, van mensen die ‘er

zijn voor mekaar’ en hij moet dit

doen niet met grote woorden maar

metkleineengrotedaden.

Slotenzending:

Moge een geest van vertrouwen ons

verbinden,

tegen alles wat een mens onmachtig

enonmondigmaakt.

Moge de moed om te spreken en te

handelenonsverbinden,

tegen alle krachten die ons ontmoe-

digen.

Mogedehooponsverbinden,

met allen die proberen op te staan,

met allen die uit zijn op het aller-

bestevoordeallerminsten.

Lieve Neukerman - Chris Willocx - Uit de
misviering van 21 juni 2015 in het Don
Boscocentrum

Op deze twee dagen verwel-

komen we je graag met een

drankjeeneenhapje.

Je kan kennismaken met ons uitge-

breid gammaaanactiviteitendiewe

plannen in het nieuwe werkjaar en

met de diensten die we aanbieden,

o.a.viademonstratielessen.

Ook het vrijwilligerswerk wordt

voorgesteld en kandidaten zijn wel-

kom.

UithetaanbodvanSeniorama

* Diensten: contact met politie,

psycholoog, hulp bij o.a. GSM-ge-

bruik, laptop, digitaal fototoestel,

voetverzorging.

* Wegwijs: folders en brochu-

res over thuiszorg, wonen te-

gemoetkomingen, dienstverlening

aanhuisenpremies.

* Gezelschapsdienst: deze dienst

zorgt via vrijwilligers voor dag- en

nachtoppas ter ondersteuning en

aanvulling van professionele dien-

sten.

* Buurt- en boodschappendienst:

zorgbehoevende en alleenstaan-

de ouderen kunnen bij Seniorama

terecht voor dagelijkse boodschap-

penenkleinetaken.

*Babbellijn:babbelopzondag.

*Ontmoetingenontspanning:

Restorama: elke maand een gezellig

etentje.

Dagelijksmiddagrestaurant.

Gezelschapsspelen.

Film: elke maand een interessante

film

Cafetaria dagelijks open voor ieder-

een,metgratis internet.

* Creatieve activiteiten: bloem-

schikken, aquarel, tekenen, Man-

dala, schrijven.

Cursussen:

Talen: Frans, Engels, Spaans, Itali-

aansenDuits.

Computer en Tablet: een uitgebrei-

dereekscursussen.

* Lezingen: cultuur, wereldpro-

blematiek, levensbeschouwingen,

welzijn.

* Themacursussen: uitdiepen van

specifieke onderwerpen: vintage,

stamboom, literatuur, poëzie, filo-

sofie, veranderingen in het leven,

relaties.

* Sport en beweging: Tai Chi, tur-

nen, yoga, aqua gym, fit actief,

kine, Nordic Walking, wandelen,

fietsen, dans, zelfverdediging, pre-

ventieoefeningen.

* Uitstappen en reizen: daguit-

stappen,weekeindekriebels.

*Zomeractiviteiten.

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag18augustus2015
Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km).

Verzekering verplicht. Voor meer

info:016254436

*Fietsdagtochten

Donderdag 20 augustus 2015 - Diest – hel-
lingen (85km)
Vertrek:9.30u.stiptParkpoort.

Verzekering verplicht. Voor meer

info:016254100

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Loonbeek – Duis-

burg-Overijse (16km)

Donderdag20augustus2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen.

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 22 02 52 en 016

893965

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMALEUVEN

Dinsdag 25 augustus 2015 – 13.00 u.

Begraafplaats Diestseveld en Maristen-
klooster
Bijdrage :4,00euro

Inschrijven tot 18 augustus via

OnthaalSeniorama016222014

KOFFIE EN THEE A VOLONTE

Gedurende de zomermaanden

wordt er elke woensdag, van 14.00 u.

tot 16.00 u. gratis koffie en thee ge-

schonken in de cafetaria van Senio-

rama.

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

* Standbeelden buiten de ring van

Leuven

Zondag 16 augustus 2015 – 10.30 u. –
Fietswandeling

Vorig jaar maakten we al een eer-

ste fietswandeling langs Leuven-

se standbeelden en aangemoedigd

door het succes daarvan verkennen

we ook in 2015 een twintigtal stand-

beelden en beeldende kunstwerken,

dit jaar in de ruime omgeving van

Heverlee. De fiets gebruiken we om

sneller van het ene beeld naar het

andere te wandelen en daar tijd te

hebben voor de verhalen rond het

beeldenzijnkunstenaar.

Vertrek: Quinten Metsysplein (Leuven) -
Einde:Centrum

*Opstapmetdenachtwacht

Woensdag19augustus2015–21u.

De nachtwacht trekt opnieuw door

de straten van Leuven. Een middel-

eeuwse stad kon niet zonder nacht-

wacht. Hij zorgde ervoor dat de

burgers rustig konden slapen in de

duistere, donkere nacht. De nacht-

wacht kondigde het avonduur aan,

schrikte bandieten en inbrekers af,

en alarmeerde met zijn ratel de

Leuvenaars en de torenwachter als

er brandgevaar dreigde. De nacht-

wacht kwam op plaatsen waar bra-

ve burgers zich niet waagden en

hij hoorde en zag vele zaken die

het daglicht schuwden. Deze zomer

neemt de nachtwacht je mee op stap

en geeft hij je een unieke inkijk in

het nachtelijke leven van de stad.

Vertrek: pui stadhuis – Einde: Centrum
Opgelet: de nachtwacht vertrekt pas om 21
u.

Je kan bij deze uitstappen individueel
aansluiten. Je hoeft niet te reserveren.
Kostprijs: 5 europerpersoon.
De themawandelingen duren ongeveer 2
uur.
Alle info vind je op de website van de Leu-
vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)
of van de stad Leuven http://www.vi-
sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en
daarnaop“Toerisme”.
(Uit Programmagids Koninklijke Leu-
venseGidsenbond)

OVERLIJDEN

inSint-Franciscus

Op 21 juni 2015 overleed in het UZ

Gasthuisberg in Leuven de heer Jef

MERTENS (schoonbroer van Leo

Page) geboren in Geel op 28 augus-

tus 1947, vroeger woonachtig in de

K.Elisabethlaan 21 en de laatste ja-

reninHongarije.

Grotebroer Jef,

Jewaszogelukkig inHongarije.

Maar de laatste maanden ging het alle-
maalwatmoeizamer.
Hetetengingnietmeerzogoed.
Je klaagde regelmatig van pijn in je ar-
menenbenen.

Je laatste terugkeer in België was maar
voorzien voor twee dagen, want je wou
steeds terug naar je geliefde Hongarije en
naar jevrienden.
Het heeft spijtig genoeg niet mogen zijn.

Je hebt afscheid genomen op een rustige,
serenemanier.
Slaapzachtbroer,wehoudenvanjou.
Mieke
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