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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Gelijkmoedigheid is één van de vruchten

van het (volgehouden) mediteren. Maar

voor mensen die graag enkel zon, enkel

vreugde, enkel vriendelijkheid,… in hun

leven willen, is gelijkmoedigheid moei-

lijk te integreren.

De gewaarwording van het Oneindige

leidt tenslotte tot een houding van welbe-

hagen. “Gisteren was het zon, vandaag re-

gent het.” Wie het op die manier ervaart,

heeft de tegengestelden van voorkeur en af-

wijzing achter zich gelaten.

Op maandag 25 april 2016 gaat onze

volgende meditatieavond door: we

komen samen om 20 uur in de Stille

Zone van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

In mei zijn onze samenkomsten op

maandag 9 en 23 mei.

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

Wij hopen dat er

een mooie plaats bestaat,

een hemel of hoe noem je dat,

waar jij heel rustig over ons kan waken.

Dankbaar voor wat zij voor ons

heeft betekend, namen wij in de

Sint-Franciscusparochiekerk te He-

verlee op dinsdag 12 april 2016

afscheid van mevrouw Suzanne

Willocx, weduwe van Paul Bo-

gaert, Licentiate in de Toegepas-

te Psychologie, geboren te Antwer-

pen op 3 maart 1935 en godvruch-

tig overleden te Leuven in het UZ

Gasthuisberg op 5 april 2016. Met

dank aan het verzorgend personeel

van het WZC De Wingerd, het ver-

plegend personeel van de afdeling

Neurologie van het UZ Gasthuis-

berg voor hun vriendelijkheid en

goede zorgen. De Sint-Franciscus-

gemeenschap zal haar gedenken in

de viering van Allerheiligen op 1

november 2016.

Als je kunt geloven

dat er een God is

die van je houdt

niet alleen als je leeft

maar meer nog als je doodgaat

dan wordt sterven

als een kind thuiskomen

bij de Vader

in en land waar alles goed is

en waar het leven

pas voorgoed begint

in een eeuwig nu.

Phil Bosmans

OVERLIJDEN IN

SINT-FRANCISCUS

VLUCHTELINGEN

Veel mensen ontvluchten hun land

omwille van vervolging of oorlog.

Ze zijn op zoek naar een veilige en

stabiele omgeving. Ook Leuven wil

hun een warme thuis bieden. Heb je

vragen over de opvang van vluchte-

lingen in onze stad? Wil je kleding

of materiaal schenken aan vlucht-

lingen? Wil je je kandidaat stellen

als voogd of helpen als vrijwilliger?

Neem dan een kijkje op www.vluch-

telingenleuven.be en ontdek wat jij

kan betekenen. (Uit Info-blad Leuven)

UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

“Bestuurlijke colaboratie in Bel-

gië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Over het scharnierjaar 1942

Prof. Herman Van Goethem (U-

niversiteit Antwerpen, Faculteit

Rechten)

Dinsdag 26 april 2016

“Robots in dienst van de mens”

Em.prof. Hendrik Van Brussel (Fa-

culteit ingenieurswetenschappen)

Dinsdag 3 mei 2016

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL - Naamsestraat

22 – bus 5601 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udl@alum.kuleuven.-

be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

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

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Bankrekeningnummer: BE57 7380

4224 4835 - BIC: KREDBEBB

SINT-FRANCISCUS

Zondag 24 april

5e Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jacques Mommens

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Anna Rusakova

11.00 u. FRANDO-Vormselviering in

Sint-Antonius

info hiernaast bij Sint-Antonius

Zondag 1 mei

6e Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Fons Boey

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Bidden we voor de Kerk wereldwijd,

om onbevangenheid en durf.

Dat zij zich niet opsluit in zichzelf,

maar de vragen van deze tijd

tracht te verstaan.

Dat zij zich solidair toont

met alle mensen van goede wil.

4e Paaszondag Sint-Franciscus

SINT-ANTONIUS

Donderdag 21 april

11.00 u. Viering Ziekenzorg Sint-

Antonius en Park Heverlee

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Lector: Myriam Neves

beelden en cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 24 april

11.00 u. FRANDO-Vormselviering

Voorganger: vormheer Marcel De

Pauw

Assistenten: Lieven Dries en Caroline

Van Audenhoven

Lector: de vormelingen

Homilie: vormheer Marcel De Pauw

Beelden: Leo Swinnen

Muziek: Pieter, Johan en Stien en

vormelingen

Dirigent: Pieter Vanderveken

Zondag 1 mei

11.00 u. Eerste Communieviering

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Eva Voets

Homilie: Eva Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 24 april

Vijfde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 1 mei

Zesde 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.

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

De geleerden die de sterren nagaan,

maken moeilijke berekeningen. Ik

begrijp daar niets van.

Mijn methode is die van Abraham,

ik plaats de ene stap na de andere in

de nacht. Ik hoop alles.

Johannes XXIII
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WITTEDONDERDAG

MensheidnaarGodsbeeld

Hetbrooddatwijmoeteneten

omnietverlorentegaan:

wijdelenhetmetelkander,

onshelemensenbestaan.

Wievanonsisdegrootste?

De grootste is de dienaar, niet hij

die aanzit, maar hij die bedient, Ik

ben in uw midden als een die dient,

zei Jezus.

Met twaalf aan de tafel, symbool

voor een nieuw verbond tussen

God en zijn volk Israël, mensheid

naar zijn beeld, dienaar zonder

macht.

Helaas! De werkelijkheid is anders

danwatjezietgebeuren.

Geen tafel van het verbond, maar ta-

fel van verraad, de kus van Judas Is-

kariot.

Geen tafel van het verbond, maar ta-

fel van verloochening, drievoudige

ontkenningdoorPetrus.

Geen tafel van het verbond, maar ta-

fel van ontrouw en overspel, geen

van allen had de moed afstand te

doen van de macht, allen wilden de

grootstezijn.

Zij allen, Judas Iskarioth, Petrus, de

twaalf leerlingen, vierden het jood-

se Pesach zonder de doortocht te

wagen. Slechts één viert het ware

Pesach, waagt de doortocht, maakt

dekeuzetelevenzondermacht:

Jezus, dienaar zonder macht, mens

naarGodsbeeld.

Van elke macht ontdaan, zich geven

aan de ander, zo wordt het Rijk van

Godzichtbaar indezewereld.

Gijdeelthetmetons, zodeeltGij

Uzelfaanonsuitvoorgoed.

Eenmensomnooit tevergeten:

eenGodvanvlees enbloed.

GOEDEVRIJDAG

Dienaarzondermacht

Kruisweg - Negende statie: Zijn der-

deval

Hetvolkdathem,

metpalmtakkengetooid,

als eenkoning inJeruzalem

haddenbinnengehaald,

zijn voor dit schouwspel samengestroomd

en hebben het met hun ogen aanschouwd.

Ookzij slaanzichopdeborst

enkomentotomkeer:

degrootste isdedienaar,

diegeenenkelemachtbegeert.

Nooit te laat

omtekiezen

tegendedood,

voorhet leven.

Christenenvandaag

diemet jodenenmoslims

een interreligieuzedialoog

voeren.(JefWauters)

PASEN

Levenvolgensdeschriften

vanallemachtontdaan

Wijhebbenzegezien

Donderdag 11 februari 2016 werd of-

ficieel meegedeeld dat wetenschap-

pers voor het eerst zwaartekracht-

golven door Albert Einstein in 1916

al voorspeld, direct hebben waarge-

nomen.

Het waarnemen, het zien is in onze

beeldcultuur van zeer grote beteke-

nis.

Zwaartekrachtgolven bestaan, want

wijhebbenzegezien.

En dan de vraag voor vandaag: be-

staat de verrijzenis, bestaat de op-

standing?

De verrezen Heer bestaat niet, want

wij kunnen hem niet zien, zo zeg-

genvelen.

Geen kwestie van zien maar van ho-

ren

In drie verhalen brengt Lucas ons

tot het inzicht dat wij de verrijzenis

pas verstaan als wij het zien achter-

wege laten, als wij horen naar het

woord van de Ene en wij de schrif-

tenlerenverstaan.

*Het middelste verhaal, dat van de

Emmaüsgangers, kennen wij het

best.

Hierin legt Jezus als vreemdeling

aan zijn twee leerlingen de schrif-

tenuit.

*Het eerste verhaal vertelt ons hoe

de vrouwen bij het graf Jezus niet

zien. Twee boodschappers verwij-

zen hen naar de woorden die Jezus

tot hen sprak toen hij nog bij hen

in Galilea was. Zij worden zijn uit-

spraken indachtig, zo vermeldt de

evangelistLucasnog.

*In het derde en laatste verhaal is

het Jezus zelf die de leerlingen ver-

wijst naar de woorden die hij tot

hen sprak toen hij nog midden on-

derhenwas.

In deze drie verhalen vertelt Lu-

cas hoe de leerlingen een innerlij-

ke, geestelijke reis maken, een oe-

fening in het leren verstaan van de

schriften om zo te achterhalen hoe

Jezus het woord van de Ene hoorde,

hoe hij de schriften verstond, hoe

hij zijn keuzes in het leven maakte.

Alsgijnaardewoorden luistert

dievanmijgeschrevenstaan

zullenzij een lichtontsteken

die er schuilgaat inmijnnaam.

Degrootste ishij/zijdiedient

Jezus verstaat het Pesach, het feest

van het ongedesemde brood, als een

afstand doen van alle macht, zowel

op het economisch gebied als op het

politiekenreligieusterrein.

Wie geen afstand doet van alle

macht, wordt op zijn beurt een

overheerser, een slavendrijver zo-

alsdeFaraoinEgypte.

Het blijkt voor een mens de moei-

lijkste opdracht te zijn: afstand

doenvanallemacht.

Wie van ons is de grootste? De

grootste ishij/zijdiedient.

Jezus is ons hierin voorgegaan en

nodigtonsuithetzelfdetedoen.

Watkanikvoorjoudoen?

De laatste twee jaar lees ik in weten-

schappelijke literatuur dat wij de

passie, het lijden van Jezus pas van-

uit de verrijzenis kunnen verstaan.

Het feit dat wij Pasen na Goede

Vrijdag vieren, dat wij de verrijze-

nis na de passie plaatsen verhin-

dert ons dit alles te begrijpen. Eerst

is er dus de verrijzenis, de opstan-

ding. Eerst is er dus het joodse Pes-

ach, het Pesach van Jezus. De keu-

ze voor het leven, de uittocht uit

Egypte in de zin van het afstand

doen van elke machtsvorm, zowel

economisch als politiek en religi-

eus,komteerst.

Jezus heeft deze keuze gemaakt,

wordt een dienaar zonder macht die

aan zijn naaste vraagt wat kan ik

voorjoudoen!

Dienaarzondermacht

Wie deze keuze voor het leven

maakt, wie leeft volgens de schrif-

ten en geen macht begeert, dienaar

zonder macht wordt, die trekt het

lijdenaan.

Wij zien dit in het leven van Celia,

Deyanira en Fanny, de drie Colom-

biaanse vrouwen, die wij in deze

vastentijd leerden kennen. Hun

optreden voor hun gemeenschap

brengt geweld en lijden met zich

mee.

Kiezen voor het leven door dienaar

zonder macht te worden kan zelfs

totdedoodleiden.

Donderdag was het 36 jaar gele-

den dat Mgr. Romero werd ver-

moord omwille van zijn keuze voor

zijn arm en uitgebuit Salvadoraans

volk.

Tochdejuiste levenskeuze

Door de schriften uit te leggen

tracht de evangelist Lucas de leden

van zijn christelijke gemeente uit

te nodigen de doortocht te wagen,

weg te trekken uit Egypte, afstand te

doen van alle macht en net als Jezus

dienaarteworden.

Wanneer Jezus sterft aan het kruis

als een dienaar zonder macht, die

voor geen macht heeft geplooid,

zegt de Romeinse honderdman als

vertegenwoordiger van alle volke-

ren:

Waarlijk, deze mens is een recht-

vaardigegeweest.

Ons paasfeest is de bevestiging dat

Jezus’ keuze voor het leven als

dienaar zonder macht, ondanks de

ogenschijnlijke mislukking, toch

dejuiste levenskeuzeis.

Alsgijnaardewoorden luistert

diehier totuzijngezegd,

zullenzij een lichtontsteken,

wijzenzijdegoedeweg.

Vandaag is het onze beurt om de

doortocht te wagen, afstand te doen

van de macht en zo voor het leven

tekiezen.

JefWauters

Goede Week met Lucas in de Don Bosco gemeenschap

Gastvrij Wijgmaal is een Wijgmaal-

se organisatie die graag een steen-

tje wil bijdragen om de huidi-

ge vluchtelingenproblematiek op te

lossen. Na een succesvolle soep-

avond en enkele geslaagde sport-

, spel- en muziekactiviteiten met

de jonge vluchtelingen van het

opvangcentrum van Holsbeek, or-

ganiseren ze op 1 mei een Feest

in de Dreef. Hiermee wil Gastvrij

Wijgmaal niet alleen geld inzame-

len voor het Vluchtelingenhuis in

Wilsele en het opvancentrum in

Holsbeek, maar ook het hele dorp

gezelligsamenbrengen.

Het evenement start om 14u en ein-

digt 's avonds, na enkele optredens,

met een uitgebreid Congolees en

Marokkaans buffet. Iedereen is wel-

kom om een kijkje te nemen, een

glaasje te drinken of een hapje te

eten. Bovendien zijn er activiteiten

voorzienvoorjongenoud!

14u - Feestelijke opening door het

kinderkoorKorewiet.

14u tot 17u - Rondkuieren in de

Dreef langs een marktje met geef-

plein, een repair-café, de kindergri-

me of deelnemen aan de volksspe-

len.

Overdag kan ook informatie verkre-

gen worden over de werking van

Gastvrij Wijgmaal en laten we enke-

le vluchtelingen zelf aan het woord.

17u tot 21u - Genieten van enke-

le optredens van Wijgmaalse arties-

ten in de Grote Zaal van de Steiner-

school

- Noémie Schellens 17u30 tot 18u10:

destadssopraanvanLeuven

- ZeeSter 19u tot 19u40: Nederlands-

taligeelectropop

- SoundRascalz 20u20 tot 21u: 5-

koppigehip-hopformatie

Tijdens en tussen de optredens kan

je genieten van een heerlijk Congo-

leesenMarokkaansbuffet.

Info & tickets voor de optredens :

gastvrijwijgmaal@gmail.com

Prijs: VVK/steunkaart €6 - kassa €8

Wie niet aanwezig kan zijn, kan het

werk met de vluchtelingen steunen

via de aankoop van een steunkaart.

Hopelijktotdan!

De organisatie van Gastvrij Wijg-

maal



Werkweekend

Van vrijdag 29 april tot zondag 1 mei 2016

Enkel het engagement van enthou-

siaste vrijwilligers maakt al meer

dan 35 jaar het Molenhuis moge-

lijk!

Zoals je ondertussen begrepen

hebt, is Het Molenhuis geen ver-

huurhuis, geen gîte, geen huis

om zonder wederdienst effen te ge-

bruiken. Als je wil participeren in

ons project hopen wij ook dat je

daadwerkelijk voeling krijgt met

onze werking door bijvoorbeeld

jouw deelname aan een werkweek-

end, een groenweekend, een tien-

daagse… Door die inzet, die we-

derdienst, geef je uitdrukking aan

jouwverbondenheidenrespect.

De werkjes die we doen tijdens het

gezellige werkweekend zijn geen

grote projecten maar het dagelijks

onderhoud zodat het Molenhuis

en haar omgeving een plaats blijft

waar jij ‘thuis’ kan komen. Werken

wordt in Het Molenhuis gezellig

samenzijn!

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

Kostprijs: volwassenen 20 euro,

kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen

(6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8

euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

Johan Deforche, Alfred Barette en

co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935

2954 / Met vermelding: werkweek-

end+data+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

PaxChristiVlaanderen

TerugblikopVredesdag2016

‘God is groot!’ Veel zelfmoordaan-

slagen en andere terreurdaden gaan

gepaardmetdezeuitroep.

De sprekers op het colloquium van

Vredesdag 2016 op 24 februari 2016

in de KU Leuven, poneerden dat

gelovigen de naam van God nooit

kunnen gebruiken om te doden,

oorlog te voeren, onrecht te bewer-

ken of te discrimineren. Elke le-

zing van heilige boeken of geschrif-

ten moet telkens gebeuren in dia-

loog met een waarachtige inzet voor

vrede, gerechtigheid, zorg voor de

schepping en het leven. Heilige ge-

schriften kunnen mensen brengen

tot een creatief en provocatief han-

delen met het oog op bevrijding,

maar niet tot meer onderdrukking.

De naam van God kan met andere

woorden niet de ene dag gebruikt

worden om te doden en oorlog te

voeren en de andere dag om vrede te

stichten; de Naam is niet tegelijk ge-

rechtigheid, mededogen, vrede én

oorlog,haatenonderdrukking.

Paus Franciscus benadrukt: ‘De

naam van God is ondubbelzinnig:

barmhartigheid,genade,vrede.’

De zalig verklaarde aartsbisschop

Oscar Romero werd op het einde

van de Vredesdag herdacht als au-

thentieke christelijke martelaar die

tijdens de burgeroorlog in El Salva-

dor in naam van God en het lijden-

de volk de junta opriep om een ein-

de te maken aan de repressie en het

bloedvergieten. In plaats van zelf te

doden verkoos Romero zijn leven

te geven voor de gerechtigheid als

stemvandestemlozen.

Uit ‘Koerier - 2016’ Pax Christi Vlaande-

ren

IN HEMELSNAAM

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 20 april

17.30-19.15 uur Repetitie voor de Eer-

steCommuniekanten

indekerk

Donderdag 21 april

11.30 – 16.30 uur Eucharistieviering

en Lentefeest Ziekenzorg Sint-An-

toniusenParkHeverlee

18.45-20.15 uur Repetitie voor de vor-

melingen

in de kerk, bezoek van vormheer

MarcelDePauw

Vrijdag 22 april

18.45-20.15 uur Repetitie voor de vor-

melingen

indekerk

Zaterdag 23 april

13.30-15.00 uur Repetitie voor de

EersteCommuniekanten

indekerk

Zondag 24 april

11.00 uur FRANDO-Vormselviering

12.30-13.30 uur Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag 26 april

14.00–18.00uurKaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Woensdag 27 april

14.00 – 18.00 uur Repetitie voor de

EersteCommuniekanten

indekerk

Donderdag 28 april

14.00-18.00uurKaartnamiddag

indeKristoffelzaal

20.00-22.00uurKerkraad

indeKristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 20 april

8,15-10uurDeARK

13-17u.:ZiekenzorgCrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 21 april

NM: Seniorencafé met matcurling

Vrijdag 22 april

VMenNM:DeARK

Zaterdag 23 april

VM:VOCAGeneralerepetitie

Zondag 24 april

11-13u.:Zondagscafé

13-18u.:GastvrijMichotte

Maandag 25 april

9.30u.:OKRAteamvergadering

20.15 u.: Algemene Vergadering Pa-

rochiecentrum

Dinsdag 26 april

NM:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 27 april

VM:DeARK

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA

Beloken Pasen in Sint-Franciscus

4 FEDERATIE FRANDO

Dit is het pakkend verhaal van Dai-

sy, een begenadigde jonge vrouw,

die na een moedig gedragen ziekte

op31-jarige leeftijdoverleed.

Ik ben haar verschillende keren op haar

ziekbed gaan bezoeken [...]. Telkens toen

ik thuiskwam, vertelde ik mijn vrouw dat

ik een heilige ontmoet had.

(voorwoord van Paul Tanghe)

Het verhaal van Daisy is onlos-

makelijk verbonden met het ver-

haal van de kapel van O.-L.-Vrouw

van Steenbergen. Voor haar overlij-

den had Daisy haar zorg geuit over

het verval ervan. Gedreven door

een innerlijk vuur hebben haar ou-

ders zich, na haar overlijden, met

vele anderen, belangeloos ingezet

om dit heiligdom te doen herrijzen

naarlichaamenziel.

Vanuit hierboven heeft Daisy met teke-

nen, de inspanningen van haar ouders we-

ten te begeleiden ten dienste van O.-L.-

Vrouw van Steenbergen en haar kapel.

(voorwoord van Mgr. A-J Léonard)

Naast het spirituele wordt in het

boek ook uitgebreid aandacht be-

steed aan de historiek van de kapel

enaanderestauratie.

Dit boek (19 euro) is verkrijgbaar

in de kapel of via kapelvansteen-

bergen@telenet.be of bij boekhan-

del Peeters, Bondgenotenlaan 153,

3000Leuven.

Het boek wordt verkocht ten voor-

delevandekapel.

adres: Kapel Onze Lieve Vrouw van

Steenbergen, Witte Bomendreef,

3050 Oud-Heverlee website: www.-

kapelvansteenbergen.be e-mail: ka-

pelvansteenbergen@telenet.be

V.U.: De vrienden van Onze Lieve

VrouwvanSteenbergen,v.z.w.

Boek - Hemelse Vonk

MolenhuisBérismenil

Van woensdag 4 mei, 19 uur, tot zondag 8

mei 2016, 16 uur

Ken jij ook het verlangen om bui-

ten te zijn en sportief bezig: wande-

len, kajakken, klauteren…? En om

dit vier dagen intens met anderen te

beleven?

Dan bieden wij, voor de 29ste keer,

een beproefd programma aan dat

geschikt is voor jong en oud die

beschikken over een goede fysie-

ke conditie. Met teambuildingsac-

tiviteiten en sport- en spelvariaties

willen we het groepsgebeuren aan-

scherpen.

Activiteiten: Varen, mountainbike,

klimmen,wandelen, teambuilding

Varia:

- Het aantal deelnemers wordt be-

perkt tot 50. Informeer dus vlug of

ernogeenplaatsjevrij is.

- Muziekinstrumenten en gezel-

schapsspellen:zekerwelkom!

- In principe schrijft men in voor

de volledige periode en met actieve

deelnameaanalleactiviteiten.

- Voor het gebruik en de afschrij-

ving van sport- en spelmateriaal,

vervoerskosten, extra verzekering,

e.a., vragen we 5 euro extra per per-

soonvanaf10jaar.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kle-

ren en regenjas, toiletgerief, wan-

delschoenen, laarzen, huispantof-

fels, rugzakje, drinkbus en drink-

beker,zaklampen.

Naastdebasisuitrusting:

Voor alle nevenactiviteiten: stap-

schoenen of sportschoenen, spor-

tieve (ravot)kledij.

Voor de vaarders: zwemkledij of

kleding die nat mag worden, re-

servekledij, handdoeken, plastiek

vuilniszak, vaste sportschoenen

waarmee je in hetwater kan stappen

Voor de terrein fietsers: een moun-

tainbike (eigen of gehuurd), fiets-

helm, nauwsluitende korte of lange

(fiets) broek, ademende warme fiets-

kledij, reserveonderdelen en plak-

geriefvoorjeeigenfiets

Voor de klimmers: stevige schoe-

nenmetantislipzolen

Voor de wandelaars: waterdichte

stapschoenen, eventueel rubberen

laarzen, veldfles of lege plastieken

fles, handdoek, zakmes, plastiek

zeiltjeomoptezitten

Kostprijs: volwassenen (+ 18 j.) 20

euro pp/n, kinderen (13-18 j.) 16

euro pp/n, kinderen (6-12 j.) 12 euro

pp/n, kinderen (4-5 j.) 8 euro pp/n

Extra kost (+ 10 j.) 5 euro, zitplaats

in kajak of duo 18 euro, MTB 17 eu-

ro.

Verantwoordelijke: André Smets,

Landbouwstraat 5, 3010 Kessel-Lo

016 25 05 38 of 0485 71 13 90 /

smets.andre@telenet.be

Bankrekening: BE76 9793 8094

7495 van Smets – Moulin de Belle

Meuse. Met vermelding: Lentekrie-

bels2016metxpersonen

Actuele informatie over alles rond

Het Molenhuis: www.moulinde-

bellemeuse.be

LENTEKRIEBELS
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