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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Als God je met zijn Liefde vult, begin je

werkelijk zijn aanwezigheid te ervaren. Je

zult voelen dat dit besef heel natuurlijk

voor je wordt. Zowel het gebed, waarmee

je begon als het besef van zijn aanwezig-

heid dat dit gebed vergezelt, zullen te zij-

ner tijd een normaal deel van je dagelijkse

ervaring worden. Een buitengewone sere-

niteit en vrede zullen zich geleidelijk over

jebinnensteuitspreiden.

Jeanne-Marie Guyon

In maart gaan de meditaties door op

maandag 14 en maandag 28 maart

2016.

We verzamelen om 20 uur in de

Stille Zone ‘Ademtocht’ van het

Don Bosco centrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

Vooreeuwiguwmens

Onsrestnunietsanders

dandezemens,

dezeonvergetelijkemens

uithandentegeven-

Geleefdheeft zij,

geloofd, gehoopt,bemind.

Zoalszij tendiepstewas,

zoprachtig, zoduurzaam,

zobestaatzijvoorgoed.

Eenmaaluwmens,

voor eeuwiguwmens. (HansBouma

Op 16 februari 2016 is Rosine Ser-

vaes thuis in Kessel-Lo, gesterkt

door het ziekensacrament, zachtjes

van ons heen gegaan.

Zij werd geboren in Tessenderlo op

25 november 1929.

Zij is de echtgenote van Marcel

Marteau en woonde in de Gulden-

sporenlaan 43.

Volgens haar wens had de af-

scheidsviering plaats in de Don Bo-

scoparochiekerk.

Haar kleinkinderen kwamen daar

over oma getuigen en gaven ons een

beeld van haar diepe genegenheid

voor haar familieleden en voor haar

medemensen.

De teraardebestelling had plaats op

de parkbegraafplaats Diestseveld te

Kessel-Lo.

Gebed op het kerkhof:

Heer, Gij hebt ons getoond, hoe het

moet :

gewoon maar goed doen, zien wat

in de mensen

aan diepste vragen leeft en ant-

woord zijn :

een glimlach, een gebaar, een be-

vrijdend woord,

een helpende hand, kordaat en con-

sequent

tegen al wat macht en pretentie

heet,

en niet uit de weg gaan voor alles

wat de liefde tegenwerkt,

maar één weg blijven volgen, de le-

vensweg der liefde. Amen.

OVERLIJDEN

Parochie Don Bosco

Op een dag zal het heden verleden

zijn, zal men spreken over de grote

tijd en over de naamloze helden die

geschiedenis hebben gemaakt.

Ik zou willen dat men wist dat er

geen naamloze helden zijn gewee-

st, dat het mensen waren die een

naam, een gezicht, hun verlangens

en hun hoop hadden, en dat daar-

om ook het lijden van de minste on-

der hen niet geringer was dan het

lijden van de grootste wiens naam

blijft voortleven.

Ik zou willen dat ze jullie allen

steeds bijblijven als kennissen, als

familieleden, als jezelf.

Ja, ik zou willen dat men hen niet

vergat die trouw en standvastig ge-

streden hebben, hier en in den

vreemde, en die gevallen zijn.

Julius Fucik, Tsjechoslowakije

Geboren in Praag op 23 februari 1903, te-

rechtgesteld op 8 september 1943 in Ber-

lin-Plötzensee.

Kalenderblaadje

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 maart

4e zondag van de vasten

Verzoeningsviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Jef Bulckens

Assistent: Thierry Van Craenem

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 13 maart

5e zondag van de vasten

Voorbereidende eerste communie

viering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: kinderen van de eerste

communie

Zang: Pieter Vanderveken

Piano: Johan Van Audenhaege

SINT-ANTONIUS

Zondag 06 maart

4de zondag in de veertigdagentijd C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Louise De Smedt,

weduwe van de heer Gustaaf Vansina

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Hilde Pex

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

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 6 maart

Vierde zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 13 maart

Vijfde zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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

Op dinsdag 23 februari 2016 vond

in de Sint-Franciscuskerk de uit-

vaartplechtigheid plaats van E.H.

Modest Goossens, Priester van het

bisdom Antwerpen - Professor emeritus

KU.Leuven fac. Wetenschappen, departe-

ment geografie – geologie - Oud leer-

ling St-Gummaruscollege, Lier - Leraar

St-Romboutscollege, Mechelen - Docent

Economische Hogescholen van Brussel

en Antwerpen - Inspecteur aardrijkskunde

van het Bisdom Antwerpen - Hulppries-

ter Don Bosco, Kessel-Lo - Mislezer bij de

zusters van Vorselaar, Kessel-Lo - Hulp-

priester in de St-Franciscusparochiekerk,

Heverlee, geboren te Noorderwijk op

30 november 1927 en godvruchtig

overleden te Leuven op 16 februari

2016, gesterkt door het ziekensacra-

ment. De Sint-Franciscusgemeen-

schap zal hem gedenken in de vie-

ring van Allerheiligen op 1 novem-

ber 2016.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mijn hele leven was ik

gelukkig en dankbaar.

In de eerste plaats voor mijn ou-

ders, die me het leven schonken.

Ze wisten zich betrokken bij Gods

schepping, in hun groot gezin, bij

het hard werken om goede vruch-

ten voort te brengen, “ora et labo-

ra”. Ik ben ook dankbaar voor mijn

broers en zussen, voor de Onze-

Lieve-Vrouw- parochie van Broe-

chem met de vele roepingen, gegre-

pen door idealisme en hoop in de

vredestijd na de wereldoorlog. Zo

groeide mijn roeping.

Door toevalligheden kwam ik te-

recht aan de universiteit en bij

de geografie, waardoor voor me-

zelf, mijn studenten en de leraars

aardrijkskunde de hele wereld open

ging. Ik kreeg de gelegenheid om in

eigen land en de hele wereld schone

landschappen te ontdekken, maar

ook het goede en het positieve stre-

ven van de mensen, ook bij andere

godsdiensten en ongelovigen.

Op het graf van dorpsgenoot

prof. J. Persijn staat het zo pak-

kend geschreven: “Hij streefde naar

schoonheid en schoonheid is God.

Hij had God en volk hartstochtelijk

lief.”

En met de “Kleine Prins” geloof ik

dat men maar echt goed ziet met het

hart, want het essentiële is onzicht-

baar. En vanaf mijn priesterwijding

koos ik als adagium: “Ubi caritas

et amor, Deus ibi est”, tekst die

ik liet graveren op de kelk die ik van

mijn familie kreeg. Die liefde heb

ik mogen ervaren in heel mijn le-

ven, maar bijzonder de jaren dat ik

een warme thuis had bij mijn moe-

der in Kessel-Lo en later ook op de

Spaanse Kroon met zus Julia en Ro-

main met de kinderen.

Modest

Volgende week volgt een uitgebreid

portret van deze toch bezondere

man.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 10 en 24maart 2016. Vertrek:

13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leu-

ven.

Verzekering verplicht. Voor meer

info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45
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Veertigdagentijd,

veertigdagenwoestijntijd

omons levenopnieuwteaarden,

omrelaties teherstellen

tenaanzienvanonszelf,

tenaanzienvandeander,

tenaanzienvandeEne,

wienswoordonsricht

naareen levenvan

dienen,brekenendelen.

vanallemachtontdaan.

Meteenlevenspeel jeniet

Grond is ongelijk verdeeld in Co-

lombia. Terwijl verderop duizen-

den hectaren in handen van één

persoon zijn, moet Fanny het met

één hectare doen. Bovendien wil de

overheid opleggen hoe ze haar lap-

jegrondmoetbewerken.

Fanny wil aan landbouw doen op

haar manier. Zonder chemische

producten. Met lokale zaden. Met

respect voor mens en natuur. Ze wil

niet afhankelijk zijn van grote mul-

tinationals en hun dure en gemani-

puleerde producten. Autonomie is

voorhaarhetsleutelwoord.

Fanny staat niet alleen met die me-

ning. Ze is aangesloten bij de Boe-

renbewegingvanCajibillo

een lokale organisatie die de belan-

gen van kleine boeren verdedigt. In

haar dorp is Fanny voortrekker van

de beweging. Ze motiveert vrouwen

en kinderen om vorming te volgen

en om over te schakelen op biologi-

schelandbouw.

Naast vormingen organiseert MCC

ook beurzen en markten om men-

sen bijeen te brengen, zaden uit

te wisselen, producten te verkopen,

biologische technieken te leren, en-

zovoort.

Waarbenje?Psalm10vrij

Ziedezeaarde.

Waarbenje?

Sta je van veraf toe te kijken veilig

verweg?

Zelf bang dat je je zo schuil houdt

in deze tijden van rampen en angst?

Grotenaam, 'Ikzal'

grootverhaal -watzouje?

Wat heeft een arme nog te verwach-

tenvanjou?

Ploert en Schender jagen hem op,

vangen hem, slaan hem neer, trap

na:

`Godbestaatniet'.

Naam,staop,besta.

Weet jij wel wat het is arm, vertrapt

tezijn,

kindzondermoeder,vader?

Kommethanden.

PloertenSchender,breekze.

Datzehetnietmeerwagen.

Aan nietige mensen behoort zij toe,

dezeaarde. (HuubOosterhuis)

Duiding

1. Ik zal er zijn voor jou, zeker als

het leven voor jou moeilijk wordt.

Dat is het mooiste wat een mens tot

eenanderkanzeggen.

Je zal er nooit alleen voor staan, je

zal niet in vereenzaming verkom-

meren.

Maar de bidder van psalm 10 twij-

felt. Je hebt ons wel beloofd er voor

ons te zijn maar waar ben je nu?

Ziewat er gebeurtmet de aarde,met

de mens, hoe zij worden uitgebuit,

niet tot leven komen. Waar ben je

nu?

Het is alsof je je ver van ons houdt.

Die de arme naar het leven staan,

wordt door de bidder met name ge-

noemd, ploert en schender wordt

deze door de dichter Oosterhuis ge-

noemd.

Broederlijk Delen brengt ons in

de veertigdagentijd die nu begint

het verhaal van het Columbiaanse

volk en hoe deze geknecht wordt

door machtige multinationals die

met steun van de overheid de gron-

den van het volk inpalmen en leven

onmogelijk maakt. Ook hier wordt

ploert en schender met name ge-

noemd.

2. Vandaag is het bon ton te zeg-

gen dat je ongelovig bent, dat je niet

inGodgelooft.

Wij kunnen nu de vraag stellen

wat zeggen deze mensen over zich-

zelf als wij hun uitspraak aanhoren

vanuit de visie verwoordt in psalm

10.

Betekent dit dat zij de ellende van

mensen niet meer zien, niet meer

geraakt worden door wie in armoe-

de zijn gebracht? Weten zij wat het

betekent te moeten leven in armoe-

de?

Tot wie moeten de armen zich wen-

den? Wie geeft hen de kracht om op

testaantenleven?

Van hun medemensen die zich

wentelen in macht en rijkdom moe-

tenzijhetnietverwachten.

Naam, sta op, besta. Weet jij wel wat

het is arm, vertrapt te zijn, kind

zonder moeder, vader? Kom met

handen zo bidt de bidder van psalm

10.

3. Keer met heel uw hart tot Mij te-

rug, gij allen, die de rechte weg ver-

laten hebt. Daartoe roept de Ene ons

op in de profetie van Joël. Terug-

keren tot de Ene is ons tot in ons

hart laten raken door mensen die in

armoede worden gebracht, die ver-

trapt worden door de macht. Als wij

komen met handen, als wij met hen

solidair worden komen we tot het

inzicht dat de aarde hen toebehoort,

dat zij duurzaam, met respect de

aarde bewerken en vruchtbaar ma-

ken.

De verhalen van Colombiaanse

vrouwen, van Celia, Deyanira en

Fanny zullen ons hierbij helpen.

Tien dagen geleden heb ik een uur

lang genoten van het wereldkampi-

oenschap Cyclocross. Het werd echt

spannend toen de twee topfavorie-

ten in elkaars fiets waren versuk-

keld. Daarna liet de ene zich gaan

terwijl de andere weerbaar terug-

kwam en uiteindelijk nog wereld-

kampioen werd. Daarop aangespro-

ken zei zijn trainer: Wij hebben

Wout op training binnenste buiten

gekeerd en dank zij deze intensie-

ve training heeft hij deze overwin-

ningbinnengehaald.

Op dezelfde wijze wordt ons in deze

veertigdagentijd gevraagd ons bin-

nenste buiten te keren en de gerech-

tigheidtebeoefenen.

Asritus

Alsallekleurengeurverdwenenis

en ‘tminst tekenvanleven

indepalmtakontbreekt

vertrouwhemdantoeaanhetvuur

enmaakmetzijnaseenkruisje

waarmee je laatzien

datvoorjougelovenverdergaat.

Wees mij genadig, Gij die genade

zijt.

Ik zie de wereldbrand die ik gesticht

heb.

Het volstrekte dat ik heb geschon-

den.

Was mij schoon en ik zal witter

wordendansneeuw.

Geefmijeennieuwhart.

Zend uw Geest dat ik herschapen

word

alsdatzoukunnen.

Wees hier aanwezig woord ons ge-

geven.

Dat ikUhorenmagmet hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den.

Bij het opleggen van het askruisje

Mag deze as voor jou teken zijn van

hoop en geloof, van ommekeer en

nieuwbegin.

Jef Wauters – Uit de viering van aswoens-

dagDonBosco

SCRABBLE, SCHAKEN EN RUM-

MIKUB, BINGO Hou je van een

gezellige woensdagnamiddag, sa-

men met anderen? Hou je van ge-

zelschapsspelen? Hou je van ge-

woon samenzijn, zonder dat iets

moet? Hou je van een koffietje of

een frisdrank, aan zeer democrati-

sche prijzen? Dan ben je hartelijk

welkom bij Seniorama, op woens-

dagnamiddag van 14 u. tot 16 u. Je

hoeft geen expert te zijn in de gezel-

schapsspelen, alles is gewoon be-

doeldalsontspanning.

Ook ben je welkom zonder te spe-

len. Bovendien is de deelname gra-

tis en je hoeft niet vooraf in te

schrijven.

Ben je wat onzeker, kom gewoon

even binnen bij Seniorama, Van-

den Tymplestraat 35, 3010 Leuven.

3FEDERATIE FRANDO

Midden in de overvloed die ons

bedwelmt en het gedreun dat ons

overstemt,

Bidden wij voor de vele moeders en

kinderen op de vlucht voor het toe-

nemend geweld in Syrie en de win-

terkou met het ernstige risico op

uitbuiting en allerlei vormen van

misbruikengeweld

Bidden wij voor de vele vrijwilli-

gers die blijven zorgen voor een

'dagelijkse boterham' voor vluchte-

lingen die een slaapplaats hebben

gevonden naast de muren van een

kerkgebouw

Foto's:ThierryVanCraenem

dringtuwstemtotonsdoor,

roeptopennodigtuit

omonsharttekeren.

Bidden wij voor onszelf dat wij niet

verzanden in wanhoop maar blij-

ven hopen dat het 'beste' nog moet

komen als wij ons ontdoen van

de schijnwaarden van eerzucht en

machtshonger

Bidden wij in deze vastentijd ook

voor de boerengemeenschappen in

Colombia voor wie grond van le-

vensbelang is en spirituele waar-

de heeft dat zij krachtig blijven op-

komen voor hun rechten en hun

grond beschermen voor volgende

generaties dat wij hen blijven steu-

nen

EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN IN DE

SINT-FRANCISCUSGEMEENSCHAP

LEZINGINSENIORAMA

“Wie is de vrouw in de Islam?”

door Khadija Asnag, coördinator van het

Integratiecentrum. Datum: maandag 7

maart 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: le-

den 4,50 euro, niet-leden 5,50 eu-

ro,koffie inbegrepen.

WANDELENMET

SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traag tempo) Woensdag 9 maart 2016

om 13.30 u. De Becker Remyplein,

ter hoogte van de kapel. De chauf-

feurs geven een lift tegen 0,10 euro

per km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 63 39 26



ROME

Een chaotische, bureaucratische

maar ook verrassende stad, vol ver-

borgenschattenengeheimen

Reisdata: Van woensdag 29 juni 2016 tot

zondag 3 juli 2016

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

* Bezoek aan ongekende archeolo-

gische sites met duiding door Ro-

me-correspondent Hedwig zeedijk

* In het spoor van Vlamingen in

Rome * Aperitieven op unieke loca-

ties, waaronder de Belgische ambas-

sade bij de Heilige Stoel * Bezoek

aan Vaticaanstad en de pauselijke

zomerresidentie in Castel Gondolfo

Reisgids:HedwigZeedijk

Na haar studie journalistiek en

werkervaring in Nederland, België

en Bosnië, vestigde ze zich, als cor-

respondent voor Vlaamse en Neder-

landse media, in Rome.

Reissomperpersoon:

2-persoonskamer: 1895 euro. Toe-

slag 1-persoonskamer: 260 euro.-

Korting voor Davidsfonds leden: 40

euro

Inbegrepen:

Alle toegangsgelden voor de ver-

melde, vaak unieke bezoeken met

Rome-correspondent. Reisbegelei-

ding en lokale gidsen. Fooien voor

lokale gidsen en chauffeurs. Ge-

bruik van de audiofoon. Overnach-

tingen met ontbijt in het kwaliteits-

volle centraal gelegen hotel Massi-

mo d’Azeglio ****. 5 middagmalen

en 2 avondmalen in het hotel of

lokale restaurants. Vluchten Brus-

sel-Rome h/t met Brussels Airlines,

de luchthaventaksen. Transfers en

beperkt vervoer ter plaatse per com-

fortabele autocar. In Rome gaan

veel verplaatsingen te voet. Annu-

lerings-, bagage- en bijstandsverze-

kering

Davidsfonds Cultuurreizen Omnia

Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000

Leuven. Tel. 016 24 38 38 – Fax:

016 24 38 02. E-mail: cultuurrei-

zen@omniatravel.be www. davids-

fonds.be/cultuurreizen

Woensdag2maart

8,15 - 10 uur: De ARK

20u.:KoorBlij Rondeel

Donderdag3maart

VM: OKRA Tablet iPAD

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag4maart

VM en NM: De ARK

Zondag6maart

11-13: Zondagscafé

NM en AV: Wereldfeest De Ark

Maandag7maart

14u.: OKRA ledenvergadering

AV: Buurtcomité Michotte

Dinsdag8maart

VM: OKRA Tablet Android

NM: Seniorencafé

AV: PRISMA

Woensdag9maart

8,15 - 12 uur: De ARK

20u.:KoorBlij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Elke zondag een keuze tussen twee

verse soepen. Kostprijs: 6 euro per

liter. Warme soep in de Kristoffel-

zaal tussen 12.00 en 13.30 uur aan 2

euro.

opzondag06maart

Bloemkoolsoep

Ossenstaartsoep

opzondag13maart

Fijne groentesoep

Tomatensoep met balletjes

opzondag20maart

Broccolisoep met kruidenkaas

Pastinaaksoep

SOEPBESTELLING

naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel/gsm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestellen kan bij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30

3001 Heverlee 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

of

Caroline Gorissen-Van Audenho-

ven, Léon Schreursvest 33 3001 He-

verlee 0476 39 79 02

carolineva@telenet.be

4 FEDERATIE FRANDO

ZALEN VOOR GROEPS- EN FAMILIEBIJEENKOMSTEN

Locatie: Léon Schreursvest 33 te 3001 Heverlee. Alle zalen kunnen in

combinatie met de keuken gereserveerd worden voor ontmoetingen,

koffietafels en feesten (geen fuiven). Meer info en reservatie:

Hubert.gorissen@telenet.be 0473 88 21 73

Locatie zalen op de buitenring rond Leuven Kristoffelzaal naast de kerk met bar 92 m²

Antoniusruimte achter de kerk met bar

122,40 m²

Terras achter de kerk 40,26 m²

Volledig uitgeruste keuken. Afwasgedeelte Volledig uitgeruste keuken. Kookgedeelte

InhetDonBoscocentrum

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.

Grotezaal (deel A) met keuken

Capaciteit: 150 personen.

Inlichtingenenreservatie

Blanka Cuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel. 016 26 18 03

PAROCHIEZALEN VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

MOLENHUISBERISMENIL

Zangweekend

Van vrijdag 18 maart 2016, 19 u.,

tot zondag 20 maart 2016, 16 u.

Zeker de 16de keer dat we samenko-

men om te zingen! Het staat jullie

dus terug vrij een Nederlandstalig

nummer te kiezen als “paspoort”

voor de voorstellingsronde op vrij-

dagavond. De wandeling zaterdag-

namiddag moet vooral leuk zijn,

liefst zonder te veel avonturen, zo-

dat we ’s avonds nog puf hebben om

alles te zingen wat ons te binnen

schiet.

Zondag geeft niet zo veel verras-

singen, rustig ontbijt, frisse neus,

middagmaal en poetsen. Voor de

nieuwelingen onder jullie, er is

een zangbundel beschikbaar met de

reeds gekozen liedjes. Handig om

te weten welk repertoire we zingen,

maar ook om gemakkelijk mee te

zingen omdat je de teksten bij de

hand hebt.

Een seintje naar Wannes en je

krijgt alles thuis gestuurd!

O ja, belangrijk detail, je hoeft niet

te kunnen zingen, ’t is de goesting

die telt.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kleren

en regenjas, toiletgerief, wandel-

schoenen, laarzen, huispantoffels,

rugzakje, drinkbus en drinkbeker,

zaklampen. + jouw eigen werkge-

rief

Aantal deelnemers: 14 en minimum

leeftijd is 16 jaar

Inschrijven:voor 10 maart 2016

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (16-18 j.) 32 euro

Verantwoordelijke: Wannes Tijs-

kens :03 218 57 38

wananas@skynet.be / Bankreke-

ning BE31 0012 1965 4455 / Met ver-

melding: zangweekend+datum
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