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Franciscus ter ere

Feest in de Franciscusgemeenschap 04 oktober 2015

Fotografie: Thierry Van Craenem

Zing van Franciscus die vader en huis heeft verlaten, hoe ongeborgen hij

rondzwierf door velden en straten...

...zijn dienst kent grenzen noch maten. Onze Vader - 'Herstel mijn kerk' zei hem de Heer

Zo klaar, o wijn, van kleur, zo fijn van smaak en geur. ‘Hebben jullie goed gegeten?’ Sprak Franciscus tot de broeders Gekleurde soepen, groen maar ook pompoen?

Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, de slang en de vis, de vogel en

de leeuw,...

...geesten in de hemel en gij mensen met uw stem , gelooft Hem op zijn

woord, dat gij bestaat in Hem __________ vervolgt op pagina 3
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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mystici zijn ervan overtuigd dat er in

ons een ruimte van stilzwijgen is waarin

God woont. Daartoe hebben de gedachten

en gevoelens, de plannen en overwegingen,

de hartstochten en de verwondingen geen

toegang. Daar hebben ook de mensen met

hun verwachtingen en eisen geen toegang.

Het is een stille ruimte. Ik hoef die hele-

maal niet zelf te creëren. Hij zit al in me.

Maar ik ben er vaak genoeg van uitgeslo-

ten. De meditatie wil mij weer in aanra-

king brengen met deze innerlijke plaats.

Mijn hoofd blijft misschien nog onrus-

tig. Daar jagen de gedachten nog achter el-

kaar aan. Maar diep daaronder is het stil.

Daar kan ik me laten vallen.

Anselm Grün “Innerlijke rust”

Op 9 november gaat om 20 uur in

de Stille Zone ‘Ademtocht’van het

Don Boscocetrum, Ortolanenstraat

6, Kessel-Lo, onze volgende medita-

tie door.

Wie het eens wil meemaken is van

harte welkom. Verwittig wel even

Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

De kerk die ik lief heb is een kerk die me

eerlijk en zonder hoogmoed toespreekt en

zegt:

‘Wij zijn een volk onderweg naar een

gemeenschappelijke ziel, en we moeten,

hand in hand gaan, aan dezelfde bronnen

drinken en dezelfde gevaren doorstaan.

(Juan Arias)

Blijf jij met ons meedoen?

Samen kunnen we de weg op gaan

van een kerk van hoop en een steun

zijn voor elkaar.

Samen kunnen wij het goede en het

mooie in de kerk verder zetten.

Dat probeert het parochieblad mee

te stimuleren.

Sluit je weer bij ons aan?

Wij zouden het fijn vinden u bij

onze abonnees terug te vinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2016 samen voor de drie paro-

chies van de Federatie Frando. Die

lijst moet hij tijdig aan de drukkerij

bezorgen. Als de overschrijvingen

tijdig binnenkomen, zeker voor 1

december 2015, kan hij rustig af-

werken én maak je geen kans om

een nummer te missen. Veel dank

dus als je daarmee rekening houdt!

Je kan je 35 euro overschrijven op

rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 - 3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk en Le-

ven (Het nummer van onze federa-

tie Frando is 4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

* Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

05 93)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

KALENDERBLAADJE De kris-

ten van wie Teilhard de Chardin

droomt is iemand die zich met hart

en ziel wijdt aan zijn vrij gekozen

aardse taak; iemand die wijd open

staat voor iedere nieuwe gedachte,

ongeacht uit welke richting zij hem

toewaait; iemand die zich samen

met de besten onder zijn medemen-

sen inzet voor de verovering van de

nieuwe wetenschap, van nieuwe en

betere techniek en vooral van meer

rechtvaardigheid en voor geestelij-

ke groei van de mensheid; iemand

die rotsvast gelooft dat de kosmos

waartoe wij behoren geen absur-

de en zinloze realiteit vormt, maar

integendeel, hoe ondoorgrondelijk

ook voor onze geest, een diepere be-

tekenis en een grandioze bestem-

ming heeft. Wildiers

SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 november

10.00 u. Woord- en communiedienst

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Geert Dehennin

Intentie voor Guillaume Struyf en

Gerarda Boogaerts

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 15 november

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie voor Miel Vanmeerbeek en

Lene Vandensande

Voorganger: Fons Boey

Lector: Cécile Van Hoecke

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 08 november

32ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 15 november

33ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Hilde Pex

Homilie: pater Marcel Vertonghen

DON BOSCO

Zondag 8 november

Tweeëndertigste zondag door

het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 15 november

Drieëndertigste zondag door

het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

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

Het krijgen van een kindje is voor mensen telkens weer een bijzondere en ingrijpende

gebeurtenis. Nieuw leven wordt geschonken, het wonder van het leven zet zich door. We

willen deze dopelingen in de Sint-Franciscusgemeenschap heel hartelijk welkom heten in

ons midden.

Wie een kind opneemt in mijn naam...

Doopsel in St.-Franciscus

Wens je aan je geloofsleven een

nieuw élan te geven? Voel je dat je in

je leven keuzes moet maken? Zou

je (opnieuw) willen leren bidden en

zou je daar graag hulp bij hebben?

Iedere dag stilstaan en een tijd bid-

den bij een bijbeltekst of andere in-

spirerende tekst, iedere dag een per-

soonlijk gesprek met een geestelijk

begeleider…

De pastorale zone Bierbeek organi-

seert om de twee jaar zo’n ‘gebeds-

week’ tijdens de laatste volle week

van januari.

Ook geïnteresseerden van buiten de

pastorale zone Bierbeek zijn van

harte welkom!

Contactpersoon en één van de

begeleiders: Germaan Van Muyl-

der msc, 016-46 80 47; pater.ger-

maan@pzbierbeek.be
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UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Energiezekerheid in onzekere tij-

den: waarom blijft het energiebe-

leidfalen?

Prof. Johan Albrecht (UGent Facul-

teitEconomieenbedrijfskunde)

Dinsdag 10 november 2015

Forensische toxicologie, doping en

sport. Prof. Jan Tijtgat (Faculteit

Farmaceutische Wetenschappen)

Dinsdag 17 november 2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835BIC:KREDBEBB

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 5 november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Zondag 8 november

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag 10 november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Donderdag 12 november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 4 november

20u.koorBlijRondeel

Donderdag 5november

9u.OKRATablet iOS

14 u. Seniorencafé met curling op ta-

pijt

Zondag 8 november

Na de viering van 10 u. Zondagsca-

fé inhetparochiecentrum.

Dinsdag 10 november

VM: Ziekenzorg Kerngroepverga-

dering

Woensdag 11 november

Namiddag:Kalipso

20u.koorBlijRondeel

Agenda
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1 'Migranten en vluchtelingen vor-

men een uitdaging - Het evange-

lie van de Barmhartigheid biedt een

antwoord' zei paus Franciscus on-

langs.

En het is juist. De bijbel, het woord

van God geeft richting aan ons le-

ven, kan ons ook vandaag inspire-

ren.

Eén van de belangrijkste woorden

is; heb de vreemdeling lief, die is

aan u gelijk, want zegt de tekst, 'Gij

zijt zelf ook vreemdeling geweest

in Egypte’. Pieter Oussoren vertaalt

vreemdeling in zijn Naardense bij-

belalszwerver-te-gast.

2. Als jemij vraagtwieheeft er zo ge-

leefd, - als een zwerver te gast - dan

zeg ik zonder aarzelen jullie pa-

troonheilige Franciscus, Francis-

Benedicamus Domino zong het koor Blij Rondeel bij deze Franciscusviering

cus van Assisi. Wie zwerver te gast

isopdezeplaneetaarde

die zal deze eerbiedigen, niet ma-

ken tot eigen gewin, die zal haar

niet uitputten. De verbondenheid

van Franciscus met de natuur is al-

gemeen gekend. Wie zwerver te gast

is zal zijn naaste eerbiedigen, niet

maken tot eigen gewin. Franciscus

leefde in een tijd waarin christenen

en moslims elkaar naar het leven

stonden. Haat, geweld en oorlog be-

paaldenhunrelatie.

Paus Innocentius III riep christe-

nen op tot een kruistocht om Je-

ruzalem van de moslims te bevrij-

den. In deze maatschappelijke con-

text ging Franciscus een andere

weg: deze van de dialoog. avant-la-

lettre. In 1219 ondernam hij tijdens

de kruistocht zijn persoonlijke vre-

desmissie naar de sultan van Dami-

ate, waar hij hoffelijk werd ontvan-

gen en spirituele gesprekken voer-

de.

Zijn vreedzame benadering van de

Islam, geeft een volstrekt ander

beeld van God: de God van de nede-

rige dienstbaarheid, die uitnodigt

om in een geest van vrede en ge-

weldloosheid onder andere mensen

te gaan, hun werk en leven te delen

en zo te midden van hen Zijn aan-

wezigheidteontdekken.

3. Zo werd Franciscus van Assisi

in zijn tijd een zwerver te gast.

Het werd hem niet in de schoot ge-

worpen, het liep niet van een lei-

en dak. Hij was zoon van een rij-

ke koopman, leidde een liederlijk le-

ven, was ridder en trok ten strijde.

Als rijke jongeling koos hij voor

armoede en bezitloosheid, hij wei-

gerde het erfdeel van zijn vader. In

een wereld van geweld en vijand-

schap koos hij voor de dialoog tus-

senmoslimsenchristenen.

Hij koos te leven in verbondenheid

meteneerbiedvoordenatuur.

Zo beantwoorde Franciscus van As-

sisi de evangelische oproep tot beke-

ring, zo bracht hij voor de mensen

van zijn tijd het Rijk van God na-

bij. Hij toonde hen dat een andere

relatie, een andere verhouding tot

mensennatuurmogelijkwas.

4. Dat Franciscus van Assisi, zijn

wijze van denken en leven van-

daag, acht eeuwen later, nog steeds

actueel is en ook ons kan inspi-

reren, merken we aan het voor-

beeld van onze huidige paus Fran-

ciscus. Na twee jaar pontificaat mer-

ken we dat zijn naamkeuze wel-

overwogen was. Reeds snel trok hij

naar Lampedusa en opende als eer-

ste de ogen van Europa, zowel van

haar burgers als van haar politi-

ci, voor het veelomvattend en blij-

vend probleem van de vluchteling.

In zijn persoonlijk leven leeft hij

arm en sober en nodigt zijn colle-

ga’s bisschoppen, priesters en se-

minaristen hiertoe uit. Hij schopt

ondernemers en politici een gewe-

ten door hen tewijzen op de schade-

lijke gevolgen van een samenleving

die gericht is op het verwerven van

rijkdom en niet op het welzijn van

mensenplaneet.

In zijn laatste encycliek Laudato

si, genoemd naar de beginwoorden

van het zonnelied van Franciscus,

verbindt hij de uitbuiting van de

mensmetdeuitputtingvandeaarde

en roept ook hij op tot bekering: een

zwerver te gast op aarde te worden

die leeft in eerbied voor mens en na-

tuur.

Hopelijk beantwoorden politici we-

reldwijd deze oproep tot bekering,

wanneer zij in december in, Pa-

rijs op de klimaattop afspraken ma-

ken om de klimaatverandering te

beheersen.

5. Vandaag, nu, is het aan ons om

zwerver te gast te worden, zowel

mens als planeet te eerbiedigen, te

kiezen voor een andere verhou-

ding, een anders omgaan met mens

en aarde. Net als in de tijd van Fran-

ciscus van Assisi leeft de internatio-

nalegemeenschap

op gespannen voet met de moslims,

leven vele mensen in oorlogsgebied

en worden miljoenen vluchteling,

vreemdeling, zwerver te gast. Laten

ook wij vandaag de oproep tot be-

kering in ons leven beantwoorden

door deze zwervers te gast niet als

tweederangsburgers te behandelen,

maar hen als mens te verwelkomen,

hen lief te hebben hen brood en een

mantel te geven, hen recht te doen.

Aan ieder van jullie een gezellig en

inspiratievol feest van Franciscus

toegewenst.

JefWauters4oktober2015

Feest van Franciscus

November is de maand dat wij onze

dodengedenken.

Het vocaal en instrumentaal en-

semble OrSeCante doet dit op pas-

sende wijze met het Requiem

van Orlandus Lassus, een prach-

tig vijfstemmig werk dat de rust uit-

straalt die het in zijn titel “Requi-

em”meedraagt.

We wisselen de orde van dienst af

met motetten van Sweelinck en Gu-

ererro en worden bij dit alles be-

geleid door bazuinen, cornetti en

continuo.

Het vocaal en instrumentaal en-

semble OrSeCante staan onder lei-

dingvanArnoutMalfliet.

Graag nodigen we u uit op één van

onze concerten, die plaatsvinden in

de abdijkerk Vlierbeek te Kessel-Lo

op: zaterdag 14 november 2015 om

20u30 of zondag 15 november 2015

om15u

Na het concert bent u dan welkom

in de "Oude feestzaal" van de Abdij-

school (op het kerkplein) voor een

na-babbelbijeendrankje.

Kaarten kosten 15€ in voorverkoop

en18€aandekassa .

Voor meer info over dit project en

voor reservaties, verwijzen we u

graag naar onze projectpagina: htt-

p://www.orsecante.be/dufond.php

GSM-GEBRUIK

Wie vragen heeft kan, na afspraak,

op vrijdag vanaf 10 u. terecht bij een

gsm-lesgever. Bijdrage: € 3 vooraf te

betalen. Merk en type van GSM op-

geven. Meebrengen: GSM, toebeho-

renenhandleiding.

Inschrijven via het onthaal 016 22

2014ofonthaal@seniorama.be.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

www.seniorama.be



LEZINGENINSENIORAMA

“Is opera nog van deze wereld?”

door Jos Stroobants, dichter, voor-

drachtkunstenaar, theatermaker. Datum:

maandag 9 november 2015 van

14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven. Bijdrage: leden 4,50 euro,

niet-leden 5,50 euro, koffie inbe-

grepen

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 12 en 26 november 2015.

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven.

Verzekeringverplicht.
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Bestevrienden,

Op 8 november a.s. gaat de Kaars-

kensprocessie ter ere van Onze-

Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

voor de 387ste keer uit. Wij nodigen

u graag uit om met ons mee te vie-

ren en Maria te danken voor zoveel

goeds dat wij tijdens onze ontmoe-

tingenmethaarmogenervaren.

Indien uw broederschap of vereni-

ging op bedevaart kwam met een

vlag, nodigen wij u uit om deze mee

te dragen tijdens de processie. Wil

in dat geval onze medewerker, Ste-

ven Blockx, per mail of schriftelijk

verwittigen: steven.blockx@scher-

penheuvel.be (Onthaalcentrum De

Pelgrim, Isabellaplein 15A – 3270

Scherpenheuvel).

Mogen wij u vragen om uw leden

en andere geïnteresseerden vanaf

14.30u in de koepelkapel uit te no-

digen voor een kopje koffie, thee of

frisdrank? Daar worden de laatste

afspraken gemaakt voor de volgorde

vandeprocessie.

Beste dank voor uw medewerking

om van de 387ste editie van de

Kaarskensprocessie een feest te ma-

ken.

Metvriendelijkegroeten,

LucVanHilst,pastoor

EUGEENVANHOORENBEKE

Eenpriesteruitéénstuk

Op20maart 1923werdEugeen teEt-

terbeek geboren. Als zoon van een

dokwerker groeide hij op in de wijk

Luchtbal te Antwerpen. Zeer tegen

de zin van zijn vader wou hij pries-

ter worden. Zijn vader kon zich uit-

eindelijk met zijn keuze verzoenen

op voorwaarde dat hij zich als pries-

ter helemaal aan de armen zou wij-

den.

Op 13 april 1947 werd hij priester ge-

wijd. Eerst was hij onderpastoor in

de Sint-Amandusparochie te Scho-

ten tot hij in oktober 1958 de op-

dracht kreeg om in Kessel-Lo een

nieuwe parochie te stichten. Zon-

der woning, zonder kerk of enig lo-

kaal ging hij van start. Met Kerst-

nacht 1958 hield hij zijn eerste mis-

viering in een kleine garage niet

ver van het huidige Don Boscocen-

trumindePlatte-Lostraat.

Hij slaagde erin om een stuk grond

te verwerven waarop hij samen

met zijn parochianen een betonnen

noodkerk bouwde waarvan een ge-

deelte hem tot woning diende. Op

deze plek is nadien het Don Bosco-

centrumverrezen.

Hij was vooral bij de bewoners van

de sociale woonwijk Casablanca een

geliefd priester omdat hij het op-

nam voor de mensen die het niet al

tebreedhadden.

Zich storend aan de groeiende weel-

de van onze samenleving en diep

getroffen door de armoede en mise-

rie in Zuid-Amerika besloot hij in

1965 de rest van zijn leven zich in

te zetten voor de armen in de krot-

tenwijken rond Caracas, de hoofd-

stad vanVenezuela. Na eenkorte op-

leiding in het College voor Latijns

Amerika te Leuven vertrok hij op 16

maart1966naarVenezuela.

In Campo Rico slaagde hij erin een

gemeenschap van mensen te vor-

men die hun lot voor een mens-

waardiger bestaan zelf in handen

hebben genomen. Met financiële

steun vanuit België realiseerde hij

samen met zijn nieuwe parochi-

anen lokalen voor de jeugd en

een parochiecentrum waarin on-

dermeer een begrafeniscoöperatief

onderdakkreeg.

Deze begrafeniscoöperatief is nog

steeds erg gewaardeerd omdat een

begrafenis in Venezuela met de no-

dige luister wordt gevierd en veel

geld kost. Nu kunnen de mensen

wekelijks een kleine som sparen die

hen later recht geeft op een gratis

begrafenis.

Een succes zonder weerga bleek het

studiebeurzenproject voor kansar-

me jongeren uit de barrio. Deze

jongeren krijgen een studietoelage

op voorwaarde dat ze goede resul-

taten behalen en zich tijdens hun

studie inzetten voor de parochiege-

meenschap.

Op 10 september 1982 overleed Eu-

geen Vanhoorenbeke te Caracas. Na

zijn dood werd zijn werk verder

gezet door een aantal parochianen

die onder de indruk gekomen wa-

ren van zijn bezielende aanwezig-

heid. Momenteel worden ze hierbij

begeleid door Pater Eric Tovar, pas-

toorvanCampoRico.

De herinnering aan Padre Euge-

nio is nog steeds levend onder zijn

mensen. Elk jaar opnieuw komen

ze begin september in het kerkje

van Campo Rico samen om hem te

herdenken. Zijn naam en beeltenis

zijn prominent aanwezig op de mu-

ren van de gebouwen die eigendom

zijnvandeparochie.

Het project van de studiebeurzen

draait nog altijd op volle toeren

en wordt van nabij opgevolgd door

Luis Silva, een van de allereerste

vertrouwelingen van Eugeen Van-

hoorenbeke.

NADERE KENNISMAKING MET

HETCARACASHULPFONDS

Dit alles werd en wordt voor een deel mo-

gelijk gemaakt dank zij het Caracashulp-

fonds. Dit fonds werd aanvankelijk opge-

richt om Eugeen Vanhoorenbeke de nodi-

ge gelden te bezorgen voor zijn afreis, uit-

rusting en levensonderhoud. Maar gaan-

deweg groeide het fonds uit tot een heus

steunfonds voor de bewoners van Campo

Rico die zich onder impuls van hun Padre

Eugenio wilden bevrijden van hun pas-

siviteit, armoede, bijgeloof en onwetend-

heid.

Wil je nader kennis maken met de

werking van het Caracashulpfonds,

dankanjeterechtbij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te3010Leuven(016/253523).

Wil je het project van de studiebeurzen

steunen, dan kan je je bijdrage storten

op het rekeningnummer 431-0224801-22

van het Caracashulpfonds. Voor een be-

drag van 40 Euro of meer ontvang je een

attest wegens schenking. Dit bedrag kan

je vervolgens in mindering brengen van je

jaarlijksebelastingsaangifte.

PENSENKERMIS

Het initiatief werd genomen door

enkele oud-leiders van Chiro Don

Bosco en het Caracashulpfonds. De

aanleiding was het studieproject in

Caracas, van onze vroegere proost

en stichter van de Chiro Don Bosco,

Eugeen Vanhoorenbeek, te steu-

nen.

Pensenkermis

Om18u., 19u.of20u.

2 zwarte pensen of 2 witte pensen of

1 witte + 1 zwarte pens: 12 euro per

persoon

1 zwarte pens of 1 witte pens:.6 euro

perpersoon

Bij alle pensen is er appelmoes en

broodvoorzien.

Wij kijken er alvast naar uit om u

op 7 november 2015 te mogen be-

groeten in de Chiro lokalen, Orto-

lanenstraat, Kessel-Lo, naast het pa-

rochiecentrum.

Neemevencontactopmet:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41,

3010Kessel-Lo.Tel.016253523.

CARACASHULPFONDS
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