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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Het getuigt van geestelijke moed om niet

toe te geven aan de schijn, zo zuiver mo-

gelijk te denken en de sprong in de gron-

deloze stilte tewagen.

Nooit is het anders geweest: wie het we-

zenlijke denkt, houdt zich op in de stilte,

wordt erdoor aangesproken en dringt bin-

nen in het gebied van het onzegbare. Het

verstand heeft echter zijn beperkingen.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte

-EgbertAerts)

Onze volgende meditatie gaat door

op maandag 2 januari 2017.

We komen zoals gewoonlijk samen

om 20 uur in de stille ruimte “A-

demtocht” in het Don Boscocen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Meditatiegroep Kessel-Lo:

Data eerste helft van 2017

maandag 2 januari 2017

maandag 16 januari 2017

maandag 30 januari 2017

maandag 13 februari 2017

maandag 27 februari 2017

maandag 13 maart 2017

maandag 27 maart 2017

maandag 10 april 2017

maandag 24 april 2017

maandag 8 mei 2017

maandag 22 mei 2017

maandag 5 juni 2017

maandag 19 juni 2017

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Zondag 1 januari

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-

ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 3 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 5 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

PAROCHIEAGENDA

Donderdag 29 december

NM: Seniorencafé

Zondag 1 januari

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

Dinsdag 3 januari

14u.: Seniorencafé

Donderdag 5 januari

NM: Seniorencafé Matcurling

Op onze tocht naar Kerstmis heb-

ben we hier vooraan een warme

kribbe klaargemaakt. Deze kribbe

symboliseert de manier waarop in

deze tijd vele mensen elders geluk,

warmte en vaak een nieuwe thuis

hopen te vinden. Ik hoop dat u hier

vindt wat u zoekt: hoop, vrede!

KerstmismetSt.-Franciscus

AGENDA FRANCISCUS

Onze verhouding tot God is geen

“religieuze” verhouding tot het

hoogst denkbare, machtigste denk-

bare, beste wezen – dat is geen ech-

te transcendentie – maar onze ver-

houding tot God is een nieuw le-

ven in het “bestaan voor anderen”,

in het deelnemen aan het Zijn van

Jezus. Niet de oneindige, onbereik-

bare opgaven, maar de van ogen-

blik tot ogenblik gegeven, bereikba-

re naaste is het transcendente. God

in mensengedaante.

Dietrich Bonhoeffer

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 januari

Nieuwjaarsdag – Moeder Gods

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: pastor Jef Bulckens

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 8 januari Driekoningen

– Openbaring van de Heer

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor een parochiaan

Jaargetijde voor Eduard Van den

Bergh

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assitent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 01 januari

Feest van de Moeder Gods

11 u. Viering met cd-muziek

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent en lector: Caroline Van

Audenhoven

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden en cd-muziek: Mieke

Vanhooymissen

Zondag 8 januari

Driekoningenviering en -tocht

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mathieu Voets

Lector: kinderen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

ALS EEN PUNT

ZICH OPBLAAST

WORDT HET

EEN NUL bzn

DON BOSCO

Zondag 1 januari 2017

Geen viering in Don Bosco

Zondag 8 januari 2017

Tweede zondag van het kerkelijk

jaar

10.30 u. Viering

Zondag 22 januari 2017

Vierde zondag van het kerkelijk jaar

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

VIERINGEN

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van

de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de

Kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua te Heverlee (Leuven).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn

van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de

gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee betreft het de

gemeente Leuven).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2017 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua te Heverleeter attentie van Caroline Van Audenhoven,

plaatsvervanger van federatiepastoor Jef Wauters,Léon Schreursvest 33 te 3001 Heverlee.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om

een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van

de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door

uithangen in de berichtenkast aan de gevel van de parochiekerk van de parochie Sint-Antonius van Padua te

Heverlee

Opgemaakt op 26/12/2016 te Heverlee,

Caroline Van Audenhoven, plaatsvervanger van federatiepastoor Jef Wauters,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven

VERKIEZING KERKRAAD

KLEINE HELFT APRIL 2017

VOETVERZORGING Woensdag 4

januari 2017 vanaf 9.00 u. is Vanes-

sa Ronchetti aanwezig. Je kan een

afspraak maken via het onthaal 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te

betalen aan Vanessa. Informeer bij

uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km).

Dinsdag 3, 17 en 31 januari 2017 Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te

Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

kering verplicht. Voor meer info:

016 25 44 36

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km).

Donderdag 5 januari 2017 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoog-

te van de kapel. De chauffeurs ge-

ven een lift tegen 0,10 euro per

km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 23 77 59
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REDACTIE
Algemeneredactie
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
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

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

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

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
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
JefWauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-
Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan 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



Utopia, tussendaadendroom

Het begrip ‘gevangene’ of ‘gevan-

genis’ is een boeiend gegeven in het

licht van het begrip utopie (een aan-

gename samenleving’), waarbij de

grens met de dystopie (een samenle-

ving met akelige kenmerken) soms

flinterdunis.

Deze unieke wereld door de ogen

van de gedetineerden heeft ze-

ker overeenkomsten met ‘dystopie’.

Daarnaast zijn, buiten de gevan-

genismuren, slachtoffers van een

misdrijf bezig met hun leven her-

op te bouwen. Zij worden gecon-

fronteerd met hun wereld die in-

stortte en proberen een verbrokkel-

de wereld terug op te bouwen. Zo-

wel slachtoffers als daders zijn na

hun misdrijf bezig met de gevolgen

die ontstaan na het misdrijf. Hun

kijk en realistische verhalen vor-

mendebasisvanditproject.

Onderstaande activiteiten gaan

doorin

OPEK – Openbaar Entrepot voor de
kunsten
Vaartkom4,3000Leuven
De tentoonstelling is vrij te bezoe-

ken op de aangeduide data en uren.

Wil je zeker zijn van een plaats voor

de andere activiteiten, schrijf je dan

invia

www.vormingplusob.be

*Tentoonstelling: ‘Utopia, tussen
daadendroom’
Een project met een groep slachtof-

fers en gedetineerden uit de gevan-

genissen van Leuven Hulp en Leu-

ven Centraal. Beide groepen onder-

zochten welke invloed de gebeurte-

nis uit het verleden heeft op wie ze

vandaag zijn en hoe zij van hier-

uit naar hun eigen toekomst kijken.

De resultaten zijn te bewonderen

in OPEK waar curator Lieve Blanc-

quaert zelf ook enkele werken ten-

toonstelt rondditthema.

Wanneer: Vrijdag 13 januari van 19

tot 22 u.; zaterdag 14 en zondag 15

januari van 11 tot 22 u.; maandag 16

en dinsdag 17 januari van 15 tot 22

u.

Prijs:Gratis
Begeleiding: Bart Schoovaerts, Lies

Kortleven

*Panelgesprek met getuigenis van
slachtoffer, ex-gedetineerde en fa-
milielid
Wanneer: Zaterdag 14 januari 19.30

tot21.30u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart

Schoovaert

*‘The making of justice’, film van
kunstenares Sarah Vanhee in Leu-

venCentraal
Wanneer: Zondag 15 januari van 15

tot17u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Sarah

Vanhee

*Panelgesprek: ‘De toekomst van
strafenstrafuitvering’
Wanneer: Maandag 16 januari van

19.30tot21.30u.

Prijs: Gratis - Begeleiding: Bart

Schoovaerts

*Lieve Blancquaert, tussen draad
endroom
Wanneer: Maandag 17 januari van

19tot21.30u.

Prijs: 5 euro - Begeleiding: Lieve

Blancquaert

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

VORMINGPLUS
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Uitdeviering
DonBoscofeestSpecial
van27november2016

Na de eucharistieviering nam, tot verras-

sing van priester Jef, Jef Vanhout, in ons

aller naam, het woord en overhandigde

Irène Jaubin, in ons aller naam, een ca-

deau: een beeld van Ann Geirnaert: ‘Drie-

kracht’.

Bart Menève en Wim Vandongen, brach-

ten, namens de werkgroep rond de Eerste

Communie, een speciaal cadeau aan: een

lege doos!

Ook enkele vrijwilligers die jarenlang

werkten in de parochie kregen, naast bloe-

men, ook een dankwoord.

Die lege doos van Jef werd wel heel

betekenisvolgemaakt.

DE LEGE DOOS

Als je moet spreken, dan bereid

je je best grondig voor. Vooreerst

had ik dus de verzamelde speeches

van Michelle Obama doorgespit,

niets bruikbaars, Melania Trump

dan maar, ook niets…Daarom leen

ik straks maar wat beeldspraak van

eenbevriendeprof.

We kennen elkaar al veel jaren, Jef.

Van toen we beiden nog heel wat

jonger en hardleerser waren. Ik ben

nu niet meer zo jong en jij bent met

dejarenwatsoftergeworden.

Je hebt de pensioengerechtigde leef-

tijd bereikt Jef en dat is in ieder ge-

val reden tot feest. Reden tot dank-

baarheid. We weten niet door wie of

hoe uw ambt zal worden bekleed,

maar we hebben ons voorbereid en

meer hadden we, denk ik, niet kun-

nendoen.

Daarnet Jef, kreeg je een lege doos
cadeau.
En dat is niet alleen beeldspraak van

voornoemde bevriende prof. Je kan

de doos net als in het verhaal vullen
met herinneringen aan de tocht die

jehiermetonshebtafgelegd.

Maar zoals de meesten onder ons al

vermoeden is deze lege doos ook een

metafoor. Jef vindt vast nog wel bete-

kenissen en er zijn ook zeker nog

diepere lagentedoorgronden.

Je bent ook niet alleen vandaag, Jef,

we danken ook enkele vrijwilligers
die na jaren hard werken aangeven

dat ze van hun taak willen worden

ontlast. Wat kunnen we anders zeg-

gendan:Dank je.

Dank jullie wel voor de vele jaren

waarin jullie voor de gemeenschap

mee het verschil hebben gemaakt.

Dankje…

Duizend maal dank je en verder

niets, want zoals er in een Leuven-

se parochiezaal aan de wand prijkt:

“Vrijwilligers worden niet betaald, ze

zijn onbetaalbaar.”

De lege doos staat ook voor het sta-

tuut en de taakomschrijving van deze

vrijwilligers. De grote groep mensen

dieoveral te landeopdeéénofdean-

dere manier gemeenschap mogelijk

maken.

Als jedaarvoorkiest Jef…

Dat is de groep waar je nu deel van

kan gaan uitmaken, Jef. Na al die

jaren ambtshalve zitting te hebben

gehad in de kerkraad kan je nu je

kandidatuur stellen en campagne

voeren om gekozen te raken. Alvast

welkomJef.

De lege doos staat ook voor dit
mooie gebouw dat te veel van zijn

tijdinledigheiddoorbrengt.

Maar dan, als er mensen zijn, dan is

dezedooseengemeenschap.
Dan wordt hier samen gedeeld, ge-

vierd,gehuild,gewerkt…

En er is nog heel wat tijd dat deze

lege doos in gemeenschap kan wor-

denomgezet.

De lege doos staat voor de leegte die
je ambt achterlaat, voor de takendie

niet meer ingevuld zullen zijn. De

lege doos staat ook voor de nieuwe
taken die zich zullen aandienen en

voor de mensen die zich zullen ge-
roepenweten.

Bart Menève en Wim Vandongen, brachten, namens de werkgroep rond de Eerste

Communie, een speciaal cadeau aan: een lege doos!

De lege doos staat ook voor de tijd-

ruimte die vrijkomt nu je beroeps-

matigdevrijheidherovert.

Je ziet Jef, zo een lege doos daar zit

heelwatwerkin.

Maar bedenk wel, je kan nu echt

zelf beslissen wat er in deze doos

komt Jef. Jij en jij alleen vult deze

doos. En wij zullen er met z’n al-

len over waken dat je de juiste keu-

zesmaakt.

Over sociale druk hoef je je geen

zorgen te maken daar wordt voor

gezorgd. Als je ons laat doen zit dit

legedoosjesnelterugvol.

Je hebt de pensioengerechtigde leef-
tijd bereikt Jef en dat is in ieder ge-
valredentoteenfeest.
Reden tot dankbaarheid. Bedankt
Jef!

WAARDERING EN DANKBAARHEID

ACHTER DE SCHERMEN VAN

UZ LEUVEN

Zaterdag 28 januari 2017

Histaruz is het historisch archief

van UZ Leuven. Meer dan 9000

voorwerpen, foto’s en documenten

van professoren, oud-studenten en

medewerkers vertellen het verhaal

van bijna honderd jaar UZ Leuven.

Het museum toont hoe de Leuvense

universitaire ziekenhuizen met en-

kele bedden zijn gestart en uitgroei-

den tot een van de grotere zieken-

huizenvanWest-Europa.

De geneeskunde is doorheen de

eeuwen enorm geëvolueerd en niet

alleen op vlak kennis van ziekten

en onderzoek. Ook de band tussen

patiënt en arts is sterk gewijzigd.

Prof. Herman Nijs belicht die rela-

tie vanuit een juridisch en ethisch

perspectief. De dag krijgt een extra

toets door een exclusieve lunch in

de nabijgelegen brasserie ‘Improvi-

sio‘.

Wegens groot succes herhalen we

het evenement dat in het najaar van

2016 voor de eerste keer georgani-

seerd werd. Daarom is de rondlei-

dinginHistaruzfacultatief.

Programma:
10.30u.:Onthaalmetkoffie

11.00u.:Lezing

12.30 u.: Lunch in brasserie Impro-

visio

14.00 u.: Rondleiding in Histaruz

(totca. 16.00u., facultatief)

Inschrijven:
77.00 euro: Cursus met Davids-

fondsCultuurkaart

80.00 euro: Cursus met rondlei-

ding in Histaruz met Davidsfonds

Cultuurkaart

87.00 euro: Cursus (inbegrepen

koffie, 3-gangenmenu incl. dran-

kenformule-t.w.v.52euro)

90.00 euro: Cursus met rondlei-

ding in Histaruz (inbegrepen kof-

fie, 3-gangenmenu incl. dranken-

formule - t.w.v.52 euro en rondlei-

ding)

Info: 016 31 06 70 (Davidsfonds Aca-

demie)

Davidsfonds Academie vzw – Quin-

tenMetsysplein12–3000Leuven

DE KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDE



LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor

mensenmetbeperkingen:

Voor personen met een auditieve be-

perking

Alle rondleidingen uit het aanbod

van Leuven+ zijn ook geschikt voor

mensen met een auditieve beper-

king. Dit kan eventueel met digi-

tale hulpmiddelen (QR-code voor

smartphones) en een aangepaste ar-

ticulatie voor liplezen. Heeft de

groep een doventolk bij, dan past de

gids zich aan het tempo van de tolk

aan.

Anderedoelgroepen:

*Voor volwassenen met een ver-

standelijkebeperking

* Voor personen met een visuele be-

perking

* Voor personen met een fysieke be-

perkingenrolstoelgebruikers

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

ken op voorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst

in het Nederlands – Frans – Duits –

Spaans en… Leuvens.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro

per persoon met een minimum van 75 eu-

ro. We voorzien 1 gids per groep van maxi-

maal 25 personen. Elk extra begonnen uur

kost 35 euro.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond. http://www.leuven-plus.-

be E-mail: info@leuven-plus.be Te-

lefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

Een vierde kaars werd ontstoken in Sint-

Antonius

PAROCHIEZALENVOOR

FEESTEN EN VERGADERINGEN

InSint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

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

InhetDonBoscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-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

Vanaf1januari2017:

HyacintheSymons

viamobiel:0487/474604of

via mail: verhuur.donbosco@g-

mail.com
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Winterwandelweekend

Van vrijdag 20 januari, 19 u., tot

zondag22januari2015, 16u.

Vrijdag

Vanaf 19 uur staat de soepklaar.Om-

streeks 21 uur maken we nog een

kleine kennismakingswandeling.

Zaterdag

Starten we de dag op tijd: 8 uur: ont-

bijt. We voorzien voldoende fruit

en hartelijkheden om een goede fit-

heid op te bouwen. Tegen 9 uur

staan we klaar voor het vertrek. We

wandelen een ganse dag en nemen

onze picknick mee. Met de auto’s

verplaatsen we ons even verder in

deomgeving.

De afstand schatten we tussen 15

à 20 km. Rustig wandeltempo met

voldoende stops. Op een gasvuurtje

maken we onderweg iets lekkers in

een pannetje klaar. Bij onze thuis-

komst bereiden we een fruitslaatje

en aperitieven we bij de ondergaan-

de zon. Dan beginnen we het gro-

te feest van samen kokkerellen, tafel

dekken,eten,afwassen,enz…

Zondag

Ontbijt om 8 uur. We vertrekken

om 9uur voor een wandeling van

een 4-tal uur in de omgeving van

Het Molenhuis. Middagmaal rond

13.30 uur. Gevolgd door de noodza-

kelijke opruim van Het Molenhuis.

Tegen 16 uur kunnen we afscheid

nemen. Hopelijk met een flinke do-

sis energie om de volgende winter-

wekenaantekunnen.

Men schrijft in voor het ganse

weekend. Kinderen zijn welkom als

zedapperkunnenmeestappen.

Zekermeebrengen

Slaapzak of donsdeken, hoeslaken

en kussensloop, warme kleren en

regenjas en warme onderlaagjes,

toiletgerief, laarzen, stevige water-

dichte wandelschoenen, huispan-

toffels, rugzakje met drinkbus en

beker, zaklampen, wandelstok of

pools (voor wie niet zonder kan)

Eventueel een trekkerskomfoortje.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Maximum aantal deelnemers: 50

Inschrijven: vóór 10 januari 2017.

Via onze website met het onlinefor-

mulier.

MOLENHUIS

BERISMENIL
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