
3434
WEEKKRANT

24 AUGUSTUS

JAARGANG 77

EDITIE 4330

2 0 1 6

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Op 15 augustus viert de kerk het feest

van Maria Tenhemelopneming. Het werd

eind 6de eeuw door keizer Mauritius in

Byzantium ingevoerd. Later nam de hei-

lige paus Sergius I (687-701) het feest over.

Dat heette toen nog Dormitio Mariae, of-

tewel ontslaping van Maria. Pas in 1950

werd de tenhemelopneming onder paus

Pius XII ook een dogma of een leerstelling

indekerk.

Door de eeuwen heen groeide er een

tendens om Maria te vergoddelij-

ken. Ze werd zo vroom voorgesteld,

dat alle menselijkheid uit haar ver-

dween. Het Tweede Vaticaans Con-

cilie waarschuwde voor valse over-

drijving en sentimentaliteit in de

Mariaverering. Zij verwijst altijd

naar Jezus. Via Maria aanbidden we

God.

Maria is helemaal mens en daardoor

heel herkenbaar en troostvol voor

ons. Door alle vreugde en verdriet

heen die ze als mens beleefde, koos

ze altijd weer voor Jezus. Zo is ze

een voorbeeld voor ons, gelovigen.

Veel mensen richten zich tot Mari-

a, vooral in moeilijke omstandighe-

den, in pijn, lijden en verdriet vin-

denbijhaartroostensteun.

In deze viering geven we een aan-

tal teksten, interviews of gedichten

van vrouwen, moeders die vandaag

lijden en tegelijk veerkrachtig toe-

komstopenhouden.

Eerste lezing: uit het boek van de

Openbaring

In het boek van de Openbaring staat Ma-

ria voor een nieuwe gemeenschap die de

machten heeft bedwongen en toekomst

mogelijkmaakt.

Het Magnificat uit het evangelie

vanLukas

Bij de evangelist Lukas staat Maria voor

het volk Israël. Hij legt haar het be-

vrijdingslied Magnificat in de mond,

een maatschappelijk project van toekomst

voorhetvolk.

Ik zing van ganser harte voor de

Heer, ben opgetogen voor mijn

God de Redder. Nu mag ik mij

voortaan gelukkig prijzen dat Hij

zo grote dingen aan mij deed, en

alle eeuwen stemmen met mij in: de

Heer is machtig en zijn naam is hei-

lig. Alle machthebbers stoot hij van

hun tronen; arme en kleine men-

sen maakt Hij groot. (…)(Een verta-

lingvanHuubOosterhuis)

Het lied van Maria

God wil bij mensen wonen, Hij

vraagt om onderdak. Wie stelt zich

voor hem open, Wie geeft aan Hem

zijn hart? Waar is het huis op aar-

de dat Hem een welkom roept, wie

is voor God de vader de mens naar

wieHijzoekt?

Een vrouw neemt Hem ter harte,

Maria is haar naam, Haar God is

haar te machtig, zij biedt haar dien-

sten aan. Zij huivert van ontroe-

ring, geluk valt in haar schoot, God

kiest haar tot demoeder vanZijn ge-

liefdeZoon.

Maria zingt haar loflied, God voelt

zich thuis bij haar. Wie is Hij,

dat Hij omziet naar haar geringe

staat? Hij is de God der armen,

voor wie Hem roept in nood. Hij is

de mens barmhartig die nederig op

Hemhoopt.

(Hans Bouma)

Enkele inzichten van Rudy Vranckx

Zeziet er goeduit:watmake-up, een

modieuze bril, het haar net gekapt.

Maar in haar ogen huist een doffe

glans. “Het is alsof ik naar de oor-

log kijk van achter een venster, ver-

af en toch dichtbij. Ik zie hem ster-

ven, elke dag opnieuw.” De moe-

der van een Syrië-strijder, verteerd

door verdriet en onmacht, en met

een hoofd vol niet uit te spreken

beelden, vertelt me over haar leven.

Of zijn het de woorden van een je-

zidi-meisje van veertien die me ach-

tervolgen? Ze werd van de ene strij-

der aan de volgende doorverkocht.

Een week lang verkrachten en dan

weerweggooien.

Hoe kunnen mensen elkaar dit aan-

doen? In godsnaam? Het is het

beeld van de moeder die verweesd

achterblijft in de ruïne van haar

huis, nu een bomkrater, dat me

altijd zal bijblijven. Al twee keer

was zij gevlucht voor de bom-

men van Assad. Toen sloeg het

noodlot toe op amper tien kilome-

ter van de grens met Turkije, een

vluchtelingenkamp binnen hand-

bereik. De vrouw kwam te laat. Zij

klemt een plastic teenslippertje in

de hand. Het enige wat haar rest van

haar dochtertje. Op de grond lig-

gen plukjes haar. Vijf jaar oorlog

zijn ook in mijn hoofd versmolten

tot een caleidoscoop van beelden en

emoties.

De vrouw kwam te laat. Terwijl wij

hét conflict van deze eeuw negeer-

den, bleef het zwarte gat uitdeinen.

Want altijd opnieuw. Stabat Mater

Want altijd opnieuw. Stabat Mater.

Dwaze moeders. Moeders tegen de

oorlog. Ontroostbare moeders. Een

symfonievantreurliederen.

Congo. Een vertwijfelde moeder

loopt cirkels in het zand, onop-

houdelijk, met speurende blik, net

een kat die onberedeneerd naar haar

jong zoekt. In een vraaggesprek

met iemand uit het dorp hoor je

dat rebellen, intussen maanden te-

rug, haar kinderen met geweld heb-

ben meegenomen, vier jongens,

éénmeisje.

Irak. Een vluchtelinge van Fallu-

ja vertelt dat haar zevenjarig zoon-

tje bij schermutselingen omkwam,

zijn lichaam werd nooit terugge-

vonden. Vertwijfeld zegt ze nog

voor de camera zijn naam. Abdullah

Yussef, en dat hij in het Aldara-dis-

trict woonde. Ze hoopt er nog opdat

iemand haar zijn dode lijfje brengt.

Zehuilt.

Stabat Mater. Stabat Mater. Stabat

Mater. De plicht het te moeten her-

halen, al heb je niet de indruk dat er

iemandluistert.

Gedicht van Samira uit Damascus

Samira is de moeder van Hassan. Het ge-

dicht is vertaald vanuit de rijke Arabische

taal waarbij geprobeerd is haar boodschap

zogoedmogelijkweer tegeven.

DerevolutiekwamopinSyrië

We vroegen om vrijheid, we gingen

destraatop.Zesloegenonsneer.

We schreven op de muren van

ons land: vrijheid!We begonnen in

Horan en bereikten het prachtige

Homs.We zullen overal gaan totdat

Syriëbevrijd is.

De moeder van de martelaar roept

uit: God is met je mijn zoon. Je

bent mijn zoon, ik wacht al jaren

op jou.Ik schrijf je gedichten en lie-

deren. Schrijf: ‘Iedereen voelt mijn

pijn.’

Mijn broeders, het land wordt als

een woestijn, een wildernis. Bran-

den, moorden, wraak en wapen-

geschut. God verbied het, o mijn

vrienden, het collectieve bloedbad,

het branden van de lichamen van de

jeugd.

Buren zegen tegen buren; waar is

mijn zoon, mijn dochter. God be-

schermallekinderen.

De situatie verergert. We zijn ge-

dwongen te vluchten en zijn een

vergeten zaak. U bent met ons, O

God, de schepper van al het natuur-

lijke.

Mijn last is zwaar maar elke bloe-

sembloeit.

Moeder van een Syrie-strijder

Samira woont in Vilvoorde. Ze is

de moeder van Nora, die drie jaar

terug onverwacht naar Syrië ver-

trok. Zij was net 18 geworden. Sa-

mira vertrouwt ons haar strijd toe

in naam van haar dochter, de an-

dere betrokken families, in de hoop

nieuwevertrekkers teontraden.

Leesverderoppagina3
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Enkel weten, geloven: het is goed

Zo mag het zijn

Laat mij zijn

Laat zijn al wat is

Laat zijn wat op ons toekomt

Open-ontvankelijk-beamend

Op maandag 29 augustus 2016 is

de volgende meditatieavond. We ko-

men om 20 uur samen in de stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Jij bent ook welkom. Verwittig wel

even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Wat is het eigen kenmerk van de tijd

waarin we leven?

Het is de techniek, meent Heideg-

ger. Hiermee wordt echter niet be-

doeld de machinale uitrusting van

de mens, waarmee hij de natuur

aan zich onderwerpt en dienstbaar

maakt. Heidegger bedoelt daarmee

deze visie op de werkelijkheid waar-

door “alles” van uit de mens als

bruikbaar materiaal gezien wordt,

waardoor alles tenslotte “instru-

ment” wordt in de handen van de

mens, die daardoor als de Heer van

de wereld verschijnt.

Techniek is dus niet een bepaalde

en beperkte “regio” van het men-

selijk leven, waarnaast ook nog

andere regionen bestaan als gods-

dienst, kunst, filosofie en cultuur,

maar het is een allesomvattende vi-

sie waardoor alles wordt bepaald.

In zulk een “zijnsbegrijpen” ver-

dwijnen er volgens Heidegger twee

“dingen” nl. de mens d.w.z. het we-

zen van de mens, de eigenlijke diep-

te van de mens en God, de goden of

het goddelijke.

D. Scheltens

KALENDERBLAADJE

Donderdag 18 augustus

NM: Seniorencafé

Donderdag 25 augustus

NM: Seniorencafé

Vrijdag 26 augustus

VM+NM De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 28 augustus

11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 30 augustus

9u.: ZiekenZorg Kern

NM: Seniorencafé

Woensdag 31 augustus

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Franciscus

WAT JE LOSLAAT

LOST VAAK

ZICHZELF OP

bzn

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 augustus

22ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 4 september

23ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap.

Jaargetijde voor Felix Van Diest

Intentie voor Arnold Bovens

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 augustus

22ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

cd-muziek: Mieke Vanhooymissen

Zondag 04 september

23ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie pater Romain Clement

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 28 augustus

Tweeëntwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 4 september

Drieëntwintigste 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

Stekskesweekend

9 – 10 – 11 september 2016

De Bonkelaar organiseert voor de

3de maal het Stekskesweekend: een

tweedaags festijn dat draait rond de

goesting van het moment.

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

en schrijf je in! Steunend op een

basisrespect voor de groep, doet ie-

dereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergete-

lijks van.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak of dons-

deken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toilet-

gerief, wandelschoenen, laarzen,

huispantoffels, rugzakje, drinkbus

en drinkbeker, zaklampen.

+ voeding/drank (we delen en ko-

ken samen)

Kostprijs per persoon, per dag

10 euro: volwassenen

08 euro: kinderen van 13 tot 18 jaar

06 euro: kinderen van 6 tot 12 jaar

04 euro: kinderen van 4 tot 6 jaar

Verantwoordelijke: Nele STEENO :

0495 36 48 96

bonkelaarcontact@gmail.com

Voor meer info over de Bonkelaars

kan je terecht op deze link:

www.facebook.com/groups/Bonke-

laar

MOLENHUIS BERISMENIL

VICARIAAT VLAAMS - BRA-

BANT EN MECHELEN

Werft aan: VOLTIJDSE PASTO-

RALE WERKER (M/V) VOOR

KESSEL-LO

Deze pastorale werker is een aan-

vulling voor het pastoreskader dat

eind 2016 zal bestaan uit twee paro-

chiepriesters.

Kessel-Lo bestaat uit zeven paro-

chies die samen één pastorale zone

zullen vormen. Een plaatselijke

stuurgroep begeleidt dit proces.

Opdrachten:

Van de pastorale werker wordt ver-

wacht dat hij/zij:

Vanuit een reeds bestaand fase-

ringsplan deze parochies begeleidt

naar de vorming van een pastorale

zone.

Contacten uitbouwt met de vrijwil-

ligersgroepen, bestaande samen-

werkingsverbanden ondersteunt

en nieuwe uitbouwt. Op deze wijze

versterkt het draagvlak voor de pas-

torale zone.

Zal haalbare projecten ontwikkelen

om impulsen te geven aan de cate-

chese, de diaconie en de evangelisa-

tie, zo mogelijk in dialoog met al be-

staande werkingen.

Zal meewerken aan de redactie van

Kerk en Leven, de uitbouw van de

website en facebook en op deze wij-

ze de visie van de pastorale zone uit-

dragen.

Zal bij gelegenheid voorganger

zijn in liturgische vieringen.

Van de kandidaat wordt ver-

wacht dat hij/zij:

Een theologisch-pastorale oplei-

ding doorlopen heeft erkend door

het aartsbisdom

Gelovig bewogen is en actief betrok-

ken op de kerk

Flexibel en communicatievaardig

Op een inspirerende wijze met vrij-

willigers kan omgaan

Over een rijbewijs beschikt en een

eigen auto heeft

Bereid is tot avond- en weekend-

werk

Wonen in de regio Leuven of bereid

zijn er te komen wonen strekt tot

aanbeveling

Wij bieden:

Een salariëring volgens het statuut

van parochieassistent

Een flexibele werkorganisatie en re-

cuperatieregeling

Een aantal gemotiveerde vrijwilli-

gersgroepen

Een werkomgeving in een snel ver-

anderende context met reële uitda-

gingen.

Ondersteuning vanuit het vicariaat

Vlaams-Brabant en Mechelen

Hoe solliciteren?

Stuur een motivatiebrief en je CV

voor 10 september 2016 naar:

Guy De Keersmaecker, vicari-

aal verantwoordelijke Territoria-

le Pastoraal F. De Merodestraat

18, 2800 MECHELEN guy.de.-

keersmaecker@vlbm.be

Voor meer concrete informatie kan

je terecht bij pastoor Rony Tim-

mermans, Heidebergstraat 249 3010

Kessel-Lo GSM 0477/23.30.57 ro-

ny.timmermans@gmail.com
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REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151
gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon
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Een deel van mij stierf in 2013, nu

bijna drie jaar geleden. Toen ver-

trok mijn dochter Nora naar Syrië.

Zonder iets te zeggen. Haar fami-

lie, vrienden en toekomst in Bel-

gië liet ze zomaar achter. Ik wist er

niets van. Ik kon het niet voorko-

men. Elke seconde ervaar ik sinds-

dien de pijn van haar afwezigheid

en voel ik me schuldig omdat ik het

Stabat Mater Dolorosa door MakiScream

niet heb zien aankomen. Een niet te

verwoordenmarteling.

Toen ik begreep dat Nora vertrok-

ken was, zocht ik hulp bij de po-

litie. Ik kreeg te horen dat zij voor

mij niets konden doen omdat mijn

dochter meerderjarig was. Vervol-

gens nam ik contact op met het

ministerie van buitenlandse zaken.

Zij hebben me beleefd beluisterd...

maarergebeurdeniets.

Naar wie moet ik mij nog wenden?

Ik weet niet. Mijn dochter is in ge-

vaar ineenlandinoorlog.

Ik wil het uitschreeuwen. Ik ben

aan mezelf overgeleverd. Alleen

staande tegenover de oorverdoven-

destiltevandeinstellingen.

Op een dag, Nora, was je aan de te-

lefoon. Je vertelde me dat je in Syrië

was, vertrokken in naam van Allah

om je verweesde broers en zusters

te helpen. Je vertelde me ook dat je

religieus getrouwd was met T., uit

Vilvoorde. Je was verliefd op hem,

maar ik weigerde je huwelijk omdat

je te jong was. Ik zie hem niet meer,

zo zei je me. In feite had hij Bel-

gië reeds lang verlaten voor Syrië. Je

bent vertrokken om bij hem te zijn.

Mijn meisje, mijn hart, de ronse-

laars zijn meedogenloos. Zij heb-

ben je liefde als wapen gebruikt om

je te overtuigen. Kom toch terug. Je

spreekt als een robot. Het zijn jouw

woorden niet! Als klap op de vuur-

pijl vertelde je me dat je niet lan-

ger Nora noemt, maar Oumkhattab.

Deze gekken namen je je leven af,

ennuookjenaam,jewezen.

Bezinningstekst

In een oorlogsessay van Virginia Woolf

spreekt ze haar hoop uit dat gewelddadi-

ge foto’s geweld zouden ontmoedigen. Vele

oorlogen verder meent ze dat de foto’s van

de gruwelen net zo goed nieuwe oorlogen

kunnen oproepen als tegenhouden.

‘Voor een Israëlische jood is een foto van

het uiteengereten lichaam van een kind

dat is omgekomen bij de aanval op de

Sbarro-pizzeria in de eerste plaats een foto

van een Israëlisch kind dat is gedood bij

een Palestijnse zelfmoordaanslag.

Voor een Palestijn is het uiteengereten li-

chaam van een kind dat is omgekomen bij

de beschieting met tanks in Gaza, in de

eerste plaats een foto van een Palestijns

kind dat is gedood door Israëlisch geschut.’

Is dat uiteindelijk ook zo? In de eerste en

de laatste plaats is het voor zowel voor een

joodse als een Palestijnse moeder het ei-

genste kind dat de dood vond.

Een goddelijke, nationalistische, held-

haftige context kan troostrijk zijn: een

oud gevoel, als wraak bijvoorbeeld, kan

binnen een context makkelijker zijn weg

vinden. Wat niettemin blijft: het on-

troostbare, onvoorstelbare en ontoelaatba-

re.

Mogelijk moeten we ons toch oefenen in

dat eerste en laatste moment, en dat om

de lieve vrede. Denk maar aan de Pales-

tijnse jongen Ahmed Khatib, die twaalf

jaar was toen hij op een doordeweekse don-

derdag door een Israëlische soldaat in het

hoofd werd geschoten. Per ongeluk, zei

men, de jongen droeg een speelgoedgeweer.

Zijn ouders moesten onmiddellijk beslis-

sen of men zijn organen mocht gebruiken,

en wel voor Israëlische kinderen. Ze twij-

felden niet. De moeder van het joods meis-

je dat Ahmeds hart kreeg verklaarde ont-

roerd: ‘Dit is zo’n onvoorstelbare daad van

liefde. Ik zou willen dat de familie van de

jongen zou denken dat mijn dochter ook

hun dochter is.’

Jef Wauters - 14 augustus 2016

Stabat Mater- Piëta van de boskapel van

Buggenhout: O.L.Vrouw van zeven

smarten

Stabat Mater - Moeders tegen de oorlog

UIT MET DE KINDEREN

Een onvergetelijke verjaardag? Die

vier je inM.

Nodig je vrienden uit voor een

spannende speurtocht in het mu-

seum. Samen voer je verschillende

opdrachten uit en maak je er een

fantastische dag van. Na je parcours

kan je verder vieren in het muse-

umcafé. Smul je buik rond met pan-

nenkoeken of spaghetti. Aan jou de

keuze.

BEZOEKM@LEUVEN of bel 016 27

2929

Van 4 tot 6 jaar (aangepast program-

maperleeftijd)

Minstens 2 weken op voorhand re-

serveren.

WWW.MLEUVEN.BE/VERJAAR-

DAGSFEESTJES

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 30 augustus 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

Fietsdagtochten

Vrijdag 2 september 2016 – Jodoigne – hel-

lingen – (75 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort.Ver-

zekeringverplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476

090617

WANDELEN

MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 1 en 15 september 2016 om13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

SCRABBLE, SCHAKEN EN RUM-

MIKUB, BINGO

Hou je van een gezellige woensdag-

namiddag,samenmetanderen

Hou je van gezelschapsspelen zoals

scrabble, schaken, rummikub, bin-

go

Hou je van gewoon samenzijn,

zonderdat ietsmoet

Hou je van een koffietje of een fris-

drank, aan zeer democratische prij-

zen

Dan ben je hartelijk welkom bij

Seniorama, op woensdagnamiddag

van14u.tot16u.

Je hoeft geen expert te zijn in de

gezelschapsspelen, alles is gewoon

bedoeldalsontspanning.

Ook ben je welkom zonder te spe-

len.

Bovendien is de deelname gratis en

je hoeft niet vooraf in te schrijven.

Ben je wat onzeker, kom gewoon

even binnen bij Seniorama, Van-

denTymplestraat35,

3010Leuven.

We zullen je met open armen ont-

vangen en zijn blij met jou te kun-

nenkennismaken.

Tot ziens op een woensdagnamiddag!

BROCHURE WOONZORGCEN-

TRA ARRONDISSEMENT LEU-

VEN

De stuurgroep Woonzorgcentra

heeft 59 “woonzorgcentra” van het

arrondissement Leuven in een bro-

chure bijeengebracht, met enke-

le elementaire gegevens die van

krachtzijn.

Ze is te verkrijgen op het onthaal

van Seniorama tegen een vergoe-

dingvan€10.

Ook telefonisch of per mail kan de

brochure besteld worden. Na stor-

ting van € 12,50 (vergoeding + ver-

zendingskosten) op rekeningnum-

mer IBAN BE32 7364 0304 8202

- BIC KREDBEBB met vermelding

woonzorgcentra en duidelijke ver-

melding van uw naam en adres,

wordtdebrochureopgestuurd.

Indien u meer vragen heeft omtrent

deze brochure kan u steeds op dins-

dagnamiddag bij demedewerker op

het onthaal van Seniorama terecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven.

Senioramavzw

Activiteiten

VandenTymplestraat35,

3000Leuven

www.seniorama.be

...en verder dan frando

In deze workshop leer je bij je des-

serten natuurlijke alternatieven ge-

bruiken voor geraffineerde suiker.

Al doende zal jemerkendathet even

lekker is.

De eerste avond krijg je info over

de werking van suiker in het li-

chaam en maak je kennis met alter-

natieven: honing, agave, palmsui-

ker, rijststroop, diksappen, kokos-

bloesemsuiker,…

Daarnaast kom je meer te weten

over veelgebruikte ingrediënten uit

de natuurlijke keuken: granan-

dranken, glutenvrije melen, agar

agar,kokosvet,…

In de tweede les ga je aan de slag

en maak je heerlijke nagerechten en

zoetetussendoortjes.

Datum: Maandag 12 en maandag 19

september2016van13tot16.30u.

Prijs: 41 euro – Reductieprijs 31

euro

Inschrijven: Bel naar 016 52 59 00 –

info@vormingplusob.be

Plaats: LDC Ruelenspark – Erasme

Ruelenspark35,3001Heverlee

Begeleiding:StijnVanAerschot

VormingplusOost-Brabant,

PaulvanOstaijenlaan22-24,

3001Heverlee

tel.016525900

fax016525901

info@vormingplusob.be

www.vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

DESSERTEN MET NATUURLIJK ZOET



Deze gemeenschap, groet je, wij kij-

ken je aan, we spreken je aan, in het

vertrouwen dat jij ook naar ons om-

ziet.

We groeten je zoals Elisabeth het

deed toen ze overgelukkig was met

jebezoek.

Wegroeten jemet allendiewaar ook

ter wereld je zoeken in een bede-

vaartsplaatsofwaarook.

Wegroetenje

alsmoedervoorzovelen.

Voormensenopdevlucht,

menseninoorlogsgebieden,

mensenineenzaamheid,

mensendieziekzijn…

jijbentbekommertomhen.

Wegroetenjeinnaam

vanaldiemensendie,

al ishetmaareven,

eenblikwerpenopjebeeltenis

ineenkerk, living,slagveld,

grot, tuinofboom,…

Wegroetenje

endaaromzingenwejetoe…

Magnificat

animameaDominum.

MijnzielprijsthoogdeHeer.

Maria

leer ons met elkaar en met alle men-

senrondomons,beteromgaan.

Help ons de anderen ten diepste te

respecteren, hen niet te bezitten,

niet tot de onze te maken, maar vrij

te latenindehandenvanGod.

Wij zijn kleine, gewone mensen, je

kentonswel.

Toon ons hoe ook wij voor elkaar

de armen en de schoot kunnen wor-

denwaarinGodmensendraagt.

Uit de St.-Franciscusviering van 15 au-

gustus2016

Maria

wees

gegroet

In Sint-Antoniusparochie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat4-6,

3010Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de Chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803

Parochiezalen voor

feesten en vergaderingen

4 FEDERATIE FRANDO

‘Ken-uw-stad’ en ‘Zomerwandelin-

gen’2016

Doorheen het jaar organiseert de

Koninklijke Leuvense gidsenbond

Leuven+ verschillende themawan-

delingen. Van maart tot juni en in

september en oktober kan je elke

derde zondag van de maand om 15

u. aansluiten bij een Ken Uw stad-

wandeling.

In juli en augustus ben je elke

woensdagavond om 19 u. welkom

op één van onze zomerwandelin-

gen.

DeDijle inLeuven

Woensdag31augustus2016–19uur

Leuven dankt haar ontstaan en haar

economische voorspoed in de mid-

deleeuwen aan de Dijle: schepen

meerden aan in de haven nabij

de Vismarkt, molenaars gebruikten

het water van de rivier als aandrijf-

krachten, brouwers maakten er bier

mee.

Maar de Dijle zorgde ook voor over-

last: kelders die regelmatig onder

water liepen en soms zware over-

stromingen die hele stadswijken

blankzetten.

Doorheen de eeuwen heeft de stad

altijd geprobeerd om de snelle kron-

kelende rivier onder controle te

krijgen. De visie op hoe dat best

moet gebeuren is ook mee geëvo-

lueerd: grote infrastructuurwerken

hebbenplaats gemaakt voor een eco-

logische aanpak die de natte vallei-

gronden stroomopwaarts van Leu-

ven als natuurlijke overstromings-

zoneinerehersteld.

Vertrek: Dijlemolens, Zwartezusterstraat

-Einde:Centrum

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per per-

soon.

Tickets worden verkocht aan het startpunt

vaneenwandeling.

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)

Themawandelingen in Leuven

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg190

3001Heverlee

tel.016250459

Openvan09.30u. - 11.30u.

Maandag:LieveenLutDeGeest

Dinsdag:ZusterMia

Woensdag:nietopen

Donderdag:LieveVan

Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag:ArnoldVanhoucke

Parochieteam

__ThierryVanCraenem

voorzitter

tel.016895540

Thierry.vancraenem@telenet.be

__LievenDries

Tel.016895540

Lieven.Dries@telenet.be

__AnnemieMennes

tel.016356276

Johannemie.vam@skynet.be

__JosVanAerschot

tel.016250341

Jos_vanaerschot@hotmail.com

__MarionVanWouwe

tel.016256779

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochiale

werken

Gewest Leuven-Parochie Sint-Fran-

ciscus

001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster:LeoPage

leopage41@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel.016223811

Parochieploeg

__CarolineVanAudenhoven,

parochieassistent

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

carolineva@telenet.be

__MyriamNeves

Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo

tel.016259690

myriam.neves@telenet.be

__MirjamVanLammeren

Bierbeekstraat 14,3001Heverlee

tel.016239524

mirjam.vanlammeren@gmail.com

__MathieuVoets

Volhardingslaan 30, 3001 Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Parochierekening

VPW Gewest Leuven vzw Afd. 1221

ST.-ANT.

BE26230016190229

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster:LeoSwinnen

leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Onze priester

__JefWauters

Cristianlaan43,3010Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Beleidsgroep

__BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-lo,

tel.016261803

__PatLaforce

Koetsweg160,3010Kessel-lo

tel.016251030

pat.laforce@skynet.be

__HubertQuax

Platte-lostraat 286, 3010 Kessel-lo,

tel.016252423

famquax@hotmail.com

__JefVanhout

Ruiterslaan11,3010Kessel-lo

gsm0498122580

__JefWauters

(zieonzepriester)

__MajoWerrebrouck

tel.016252459

majo.werrebrouck@law.kuleuven.-

be

__MarleenWillems

Nachtegalenstraat 118, 3210 Linden

tel.016256462

Parochierekening

VZW V.P.W. Gewest Leuven Paro-

chieDonBosco

068205282238

Nuttige adressen
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