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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wat kan je doen aan al die gedachten die

binnen stormen wanneer je juist zo ver-
langt naar innerlijke stilte? Er komt een

beeld bij me op: Ik herinner me dat ik

jaren geleden hoorde over een advertentie

voor meditatie. Op de poster stond een In-
diase goeroe met zijn typische kleren en

voorkomen, volkomen in evenwicht, op de

golven van de zee. Daaronder stonden de

woorden: “Je kan de golven niet tegenhou-
den, maar je kunt wel leren surfen op de

golvenvanjegedachten.”

Kim Nataraja

In de maand augustus komen we sa-
men om te mediteren op maandag
14 en maandag 28 augustus 2017
in de Stille ruimte “Ademtocht” in
het Don Boscocentrum, Ortolanen-
straat 6, Kessel-Lo. Uur van samen-
komst: 20 uur.
Je bent welkom om eens met ons
mee te mediteren. Verwittig dan 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

Met dit parochieblad 32 van woens-
dag 9 augustus keren we uit vakan-
tie terug en onze wekelijkse regel-
maat zet weer in.
We wensen u allen nog wel, deze
tweede helft van de vakantiemaand
augustus, fijne, rustgevende en
deugddoende dagen toe.

VAKANTIEREGELING

Het christendom is voor ons te veel
enkel daad. Wij zijn te weinig in-
nerlijke mensen, die aan onszelf ar-
beiden. De stilte ontbreekt ons. En
zij ontbreekt ons niet alleen hier-
door, dat ze in ons drukke arbeidza-
me leven moeilijk te veroveren val-
t, maar ook doordat wij haar bete-
kenis niet inzien en daarom geen
moeite doen om haar te verkrijgen.
Ze ontbreekt ons ook doordat we er
ons gemakkelijk mee tevreden stel-
len om als ongeconcentreerde men-
sen voort te leven, die alleen probe-
ren het goede te doen.
Rümke

JE FAALT PAS

ALS JE STOPT

MET PROBEREN bzn

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 augustus

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken
Projectie: Thierry Van Craenem

Dinsdag 15 augustus

O.L.Vrouw Hemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken
Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 20 augustus

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 augustus

O.L.Vrouw Hemelvaart

11 u. Viering
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mirjam Van Lammeren
CD-muziek

Zondag 20 augustus

20ste zondag door het jaar A

11 u. Viering
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
CD-muziek: Leo Swinnen

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

DON BOSCO

Zondag 13 augustus

Negentiende zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Dinsdag 15 augustus

O-L-V ten hemel opgenomen

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

AGENDA FRANCISCUS

Elke zondag

11 uur: Zondagscafé
Elke dinsdag en donderdag

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 11 en 18 augustus

VM en NM: Bar Michotte

VIERINGEN

Nujeweervervanmijmoet staan,

en ikalleendewegmoetgaan,

bouwtmijnhart eenbiddendebrug:

wezienelkaarvolziel terug!

JanCoghe

Nadat iedereen afscheid had geno-
men, is rustig ingeslapen mevrouw
Lea Massant, echtgenote van André
Verbinnen, gepensioneerd regen-
tes, geboren te Rotselaar op 14 au-
gustus 1942 en godvruchtig overle-
den te Leuven in het UZ Gasthuis-

berg op 28 juni 2017.
De uitvaartdienst, had plaats in
de Sint-Franciscuskerk te Hever-
lee op woensdag 5 juli 2017 om
10 uur. De Sint-Franciscusgemeen-
schap zal haar gedenken in de vie-
ring van Allerheiligen op 1 novem-
ber 2017.

***********************************
Afscheid nemen is één van de as-
pecten in het leven die we niet
graag doen. Het geeft druk op onze
schouders. We kunnen onze gevoe-
lens niet altijd sturen. We dragen
deze last met ons mee. En zo gaat het
met vele dingen in het leven.

Ja Lea, ook jij hebt in je leven een
hele rugzak samengesteld van le-
venservaringen. Sommige dingen
heb je onderweg weg gegooid en an-
deren heb je bijgehouden. Sta me
toe deze rugzak even om te keren.
Zo kunnen wij vandaag een beeld
vormen van wie jij was.

Wat een rugzak. Vol leuke en na-
tuurlijk ook minder leuke momen-

ten. Zeker de laatste tien jaren kon-
den op dit vlak tellen. Je begon
te sukkelen met je eigen gezond-
heid en daarbovenop was er nog
de gezondheidstoestand van André
waardoor je minder en minder con-
tact met hem kon hebben.

Maar er was steeds een klein licht-
puntje. Je kon rekenen op de hulp
van je naaste familie. Maar de last
bleef.

Enkele dagen geleden heb je je rust
gevonden. En wij geloven dat jij
Lea, Hem hierboven zult vinden.
En ja dat Hij je met open armen zal
ontvangen. Spreek maar eens goed
met Hem en laat je oude rugzak ach-
ter. Neem een nieuwe en vul hem
met nieuwe ervaringen. Want Je-
zus, is het licht in ons leven. Ook
wij zetten onze herinneringen aan
jou in een bijzondere map van onze
rugzak en gaan weer verder. En
morgen of overmorgen genieten we
nog even na met prachtige herinne-
ringen aan jou.
UitdehomilievanLievenDries

Lea Massant ... Een rugzak vol levenservaringen

FIETSEN MET SENIORAMA

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

Dinsdag15en29augustus2017

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-
kering verplicht.
Voor meer info: 016 25 44 36

* Fietsdagtocht

Vrijdag 18 augustus 2017 - Hulshout –

vlak (80km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort
te Leuven met mogelijkheid tot aan-
sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-
maalbrug. Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 25 44 36

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Holsbeek – Wijg-
maal - Herent (16 km) Donderdag 17

augustus 2017. Bijeenkomst om 9.30 u.
wachtzaal busstation Leuven.
Voorzie gemakkelijke kledij en
stapschoenen. Verzekering ver-
plicht. Info: 016 25 43 07

VAKANTIECURSUS IN SENIO-
RAMA Naast de cursussen in de
loop van het jaar organiseert Seni-
orama zomeractiviteiten en ook va-
kantiecursussen.
Tekenen - Code: TEKV Seniorama:
vrijdag van 9.30 tot 12 u. Data: 19,
25 augustus; 1, 8, 15, 22 en 29 sep-
tember. Prijs: € 35 - Lesgever: Do-
rien Van Gompel. Info en inschrij-
ven via Onthaal Seniorama 016 22
20 14

Deze cursus is een aanrader voor
al wie wil leren tekenen of zijn te-
kenvaardigheden wil opfrissen of
verbeteren door te focussen op
basistechnieken voor het tekenen
van stillevens, gezichten, lichamen
(ook close-ups van lippen, ogen,
neus, oren, handen, voeten, enz…)
dieren, bloemen.
We werken met potlood en breiden
uit met houtskool.
Benodigdheden: tekenpotlood (HB
en/of zachter), (kneed)gom, schets-
blok A4 of A3, houtskool (dun en/of
medium). Deze materialen kunnen
eventueel aangekocht worden in de
les. Seniorama vzw Vanden Tym-
plestraat 35, 3000 Leuven www.seni-
orama.be
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Neem je tijd.

Vakantie is tijd hebben, de riem
eens afleggen van dat dagelijkse rit-
me van moeten werken, organise-
ren, vergaderen of druk bezig zijn.

Neem je tijd en geniet ervan met
volle teugen. Neem je tijd om te rus-
ten en uit te slapen, om op verhaal
te komen bij jezelf en bij elkaar, om
te genieten van de zon en van ’t ge-
trommel van de regen op het dak,
van het uitgesteld bezoek en van de
toevallige ontmoetingen onderwe-
g…Neem je tijd voor die klus die je
al lang had willen doen en om: na-
dien content te zijn dat het er einde-
lijkvangekomenis.

Neem je tijd voor elkaar, voor je
liefsten, je bekenden, en voor de
vreemde voorbijganger en geniet
van de babbel en van het ont-moe-
ten… Neem je tijd om er eens uit te
trekken. Het doet er niet toe waar-
heen of hoe ver. Als je onderweg
maar kan thuiskomen bij vrienden
en bekenden, en vooral bij jezelf.
Neem je tijd om niets te doen, maar
omgewoontezijn.

Geniet ervan. En weet: ook in va-
kantie is Hij aan het gebeuren, Hij
dieheet: Ikbenervooru.

Geniet.

Wij maken ons druk om wat niet is
en vergeten te genieten van wat wel
is. Om de zon die niet wil schijnen
of omdat het niet wil regenen, om
het bezoek dat maar niet komt, om
de zo weinig aanwezigen in de bij-
eenkomst, om het werk dat niet ge-
daan en steeds wordt uitgesteld; om
het besluit dat niet genomen wordt,
het recht dat niet geschied, het pro-
bleemdatnietopgelostgeraakt…
En wij vergeten te genieten van wat
er wel is: de zalige warmte van een
zonnige dag, de welgekomen regen
voor de tuin; de verbondenheid met
hen die wel aanwezig zijn en de
korte babbel met de toevallige voor-
bijganger; de klus die geklaard is en
de afspraak die wel doorgaat, en de
vele mensen die stille voortdoen in
goed zijn voor een ander. Het vele
kleine goede dat gebeurt is het ge-
schenk van elke dag. Geniet ervan,
want met het goede kan je verder op
weg.Daarmeedoejevoort
Dat kan vakantie zijn: oog krijgen
voor het goede dat gebeurt, en er
een knipoog in herkennen dat Hij
die liefdeisooknugebeurt.
Door Carlos Desoete * in de vakan-
tietijd * past.eenh. Emmaüs St.-An-
dries-St.-Michiels-Brugge

VAKANTIEMIJMERINGEN

Senioren zijn er zich van bewust:
het geheugen is zoals een puzzel,
soms ontbreekt er een stukje en pas
na een tijdje zoeken vinden we het
stukjeterug.

Waarom niet schaken, scrabbelen

of rummikub? Het verhoogt je
concentratievermogen en verbetert
je logisch denken. Daarom wordt
schaken en scrabbelen sterk aanbe-
volenvoorsenioren.

Indien je je geheugen progressief
wil verbeteren, kan je bij Senio-
rama elke woensdagnamiddag van
14.00 u. de schaak-, rummikub- en
scrabblekunst beoefenen of aanle-
ren. Info016222014

BLOEMEN VAN GELUK

MOET JE ZELF PLANTEN bzn

KIJK POSITIEF

EN JE ZIET BETERbzn

SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB
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Vandaag, vooraan in onze kerk, een
stralendpaar !!!
De attente voorgangers Pastor Fons
Boey en Assistent Lieven Dries,
verborgen hun fierheid over hun
trouwe parochianen niet en spra-
ken het jubileumpaar François Ba-
rette & Christiane Courant verwel-
komend toe!...Zelfs de zondagsle-
zingen, voorgelezen door lector
Jacques Mommens, waren toevallig

Christiane en François

'feestelijkgetint' !
Het intredelied, onder de kundige
leiding van orgelist Raoul Vereec-
ken en cantor van dienst Guy Sae-
nen bracht 'n toepasselijke samen-
zang op gang: "Dit is de dag die de
Heerheeftgegeven".
Op het gepaste moment weerklonk
door de mond van de kerkgangers,
de lofprijzing, het mooie Zonne-
lied van Franciscus, "Ik zing een
liedHeerGodvoorjou..."

De homilie, gehouden door de
priester van dienst Fons Boey,
klonk gedragen, doorspekt van be-
moedigende suggesties...een plei-
dooi voor en van gastvrij onthaal...

'de sleutels voor een leven van vreugde en

vertrouwen naar het woord van Jezus.'

Aangrijpend was de persoonlijke
aandacht van de priester voor de
jubilarissen: François en Christia-

ne! Met een waardigheid, hem zo
eigen, sprak hij het jubelkoppel
toe: een leven in bondig overzicht...
met nadien de hernieuwing van
hun huwelijksbeloften! De stilte in
de kerk was te snijden...Het ont-
brak evenmin aan de alertheid van
Thierry Van Craenem, die al even
stil, enkele beelden van het feest-
koppelvast legdemetdelens!!

Vreugdevol weerklonk, na dat al-
les, de gezongen woorden op de
tonen van de 9de Symfonie van
Beethoven...! Zo ook ná de com-
munie, toen het vreugdelied van
Maria 'Magnificat', gezongen door
de ganse kerkgemeenschap, weer-
klonk!!!

Ná een meermaals applaus, een uit-
gesproken feestwens en de aange-
boden feestelijke bloemen door de
handen van de parochie-assistent
Lieven aan het jubelkoppel, eindig-
de de dankviering met het zegelied
van Franciscus onder het zegenend
gebaarvandepriester !
Nadien was het de beurt aan de aan-
wezige kerkgangers, die allen zon-
der uitzondering, hun gelukwen-
sen kwamen uitspreken voor het
gelukkigepaar !
Ann. Francis

Foto's Thierry Van Craenem

Dankviering - Gouden huwelijksjubileum in

Sint-Franciscus - zondag 2 juli 2017

ZOMER VAN SINT-PIETER

Een hele zomer lunchconcerten in
het historisch hart van Leuven: dat
blijft het succesrecept van de Zomer
van Sint-Pieter. De zestiende editie
biedt zowel vertrouwde klassiekers
alsnieuweontdekkingen.
Samen met Opus 3 – tevens inspi-
rator van het Brusselse moederfes-
tival Midis-Minimes – zorgt 30CC

voor een verfrissend aanbod met ab-
solute toppers uit binnen- en bui-
tenland.

Van 4 juli tot 31 augustus 2017
in 30CC/Schouwburg en 30CC/Pre-
dikherenkerk.
Ticketprijzen: 6 euro (inclusief
programmablad) – kinderen -12
jaar:gratis
Concertpas (10tickets)45euro

Tickets kan je ter plaatse kopen van-
af11.30uur.
www.zomer-van-sint-pieter.be



TREES-FOR-LIVE

BomenvoorhetLeven

Sara Crois en Freddy, haar Colombiaan-

se echtgenoot, vertelden in een vorig pa-

rochieblad reeds over de stichting ‘Gústa

Gúchipas’.

‘In al onze projecten staat de levenskwa-

liteit van mens, dier en natuur voorop,

waarbij we steeds onze filosofie van res-

pect, samenwerking en waardigheid uit-

dragen.’

In een volgend parochieblad stellen ze ons

het nieuwe project ‘Bomen voor het leven’

voor.

Majo Werrebrouck, werkzaam in de Don

Boscoparochie, moeder van Sara, geeft ons

al volgend getuigenis:

Getuigenis van Majo en dank-

woordjevanFreddy

Wat doet dat met een mens als je

dochter plotseling zegt dat ze in Co-

lombia gaatwonen samenmet Fred-

dy en dat ze daar een project uit de

grond gaan stampen! Eerst was ik

bezorgd maar ik zag wel dat ze bei-

den gelukkig waren… en daar ben

je als moeder heel content voor. Dat

is uiteindelijk wat telt, namelijk ge-

lukkigzijn.

En dan vertrekken ze voor de eer-

ste keer voor een aantal maanden, ze

tekenen hun huis uit, graven fun-

deringen, laten cement, kiezels en

zand komen en samen met een aan-

nemer beginnen ze aan hun huis.

Naeenaantalmaandenkomenze te-

rug, ze willen trouwen en gaan aan

het werk om nog wat te verdienen

zodat ze wat opzij kunnen zetten

voorhethuis.

Eind november trouwen ze en in

januari vertrekt eerst Freddy en en-

kele weken later ga ik, samen met

Sara, voor de eerste keer naar Co-

lombia. En daar ontmoette ik een

warme familie in Bogota, Carmen,

de mama van Freddy en zijn broers

en zus. En een weekje later zakken

we af naar Gúchipas waar zijn papa

entanteswonen.

De eerste keer in Gúchipas woon-

den zij nog bij de papa en ik krijg

een bedje bij tia Betty. Ik heb veel

gesprekken gehad met tante Betty,

zij was lerares geweest in de dorps-

school.

Twee jaar later verhuisden ze naar

hun huis met Kerstmis. Ondertus-

sen waren ze ook al gestart met de

vele activiteiten in het project, her-

inner je de “mercado campesino”,

de boerenmarkten en de vele cur-

sussen rond computer en Engels….

Toen ik daar enkeleweken later aan-

kwam, was het huis nog niet volle-

dig af maar ze hadden een dak bo-

ven het hoofd, een keuken en bad-

kamer met stromend water, welis-

waar koud. En ik had een kamertje

omteslapen.

Dit jaar (2017) toen ik aankwam in

Gúchipas, lag er een vloer bene-

den en er was een wasmachine, een

broodnodige luxe als je niet een

hele dag de was op een steen wil

schuren en spoelen en wringen tot

jepolsenpijndoen.

Ondertussen zit mijn derde bezoek

er al een tijdje op en het project is

nog steeds aan het evolueren. Ze

staan dicht bij de volwassenen en de

kinderen van de gemeenschap. Niet

alles lukt van de eerste keer en de

politieke spelers waar zij ook soms

mee te maken krijgen, zetten hun af

en toe een pad in hun korf. Maar ze

houden hun focus, hun doel voor

ogen nl. het behoud van de aar-

de, de natuur, afval verwijderen sa-

men met de gemeenschap, cursus-

sen organiseren, mensen informe-

ren en vooral de kinderen betrek-

ken in hun werking. Soms is dat

de schooltaken begeleiden, helpen

met Engels maar ook de kinderen

steunen in hun zoektocht. Zij doen

dit niet allemaal alleen, er zijn en-

kele medewerkers die mee aan de

kar trekken en af en toe krijgen ze

Belgische bezoekers die een tijdje

met hen meewerken. Zo is Zoë daar

beland. Binnenkort gaat de klein-

dochter van Greet en Karel Vando-

ninck op bezoek en zij gaan een

tweetalwekenmeedraaien.

Ik ben zelf bijna 40 jaar bezig

geweest met ontwikkelingssamen-

werking, waarvan een dikke 25

jaar in 11.11.11-Herent. Nu heet dat

Noord-Zuid werking, dus ik heb

hier aan de kar getrokken vanuit het

besef dat wij in een zeer onrecht-

vaardige wereld leven en het Zui-

den onze aandacht meer dan ver-

dient.

Zij doen het vanuit het Zuiden en

af en toe krijgen wij een inkijk hoe

hetdaar inGúchipas loopt.

Ik ben een bevoorrechte getuige om

zo dicht bij hen te staan en ik ben

zeer fier dat zij ditwerk doenmet de

mensenvanonderuit!

Nu laat ik Freddy iets vertellen in

hetNederlands.

“Ik dank jullie allemaal uit de

grond van mijn hart. Jullie heb-

ben ons in jullie hart gesloten dat

voelen wij. Dank je wel voor jullie

steun en jullie luisterbereidheid.”

MajoenFreddy

Als je wil bijdragen voor het project of

voor de trees for life-campagne, kan je

steeds overschrijven via Solidariteit om

leven VZW, rekening BE11735016466948,

met vermelding gusta guchipas T4L.

Dank je wel. Wil je meer info kan je te-

recht op de website (deels Nederlands, deels

Spaans) www.gustaguchipas.org

4 FEDERATIE FRANDO

PRATEN MET CLARA 12 november

Noteer dit alvast in je agenda. Prijs en waar tickets te bekomen volgt later.

NAARDEBASIS

Van maandag 21 augustus t

ot vrijdag 25 augustus 2017

Volwassenen die hun ecologische voetaf-

druk willen verkleinen, hun veerkracht

willen verhogen en ervaringen willen

uitwisselen met gelijkgestemden. Terug-

keren naar de basis door het samen berei-

den van plantaardige voeding, lichaams-

werk, creatieve en verbindende activitei-

ten.

Maandagavond vanaf 18 u. verwel-

koming, potluck avondmaal, ken-

nismaking en overlopen van het

programma.

We beginnen de dagen met yoga of

een ochtendwandeling in de prach-

tige omgeving van Het Molenhuis.

Daarna ontbijten we met granen

pap/granola/fruit/soep.

Elke dag is er een workshop na-

tuurdesembrood bakken, zodat ie-

dereen het hele proces zeker kan

meemaken. Je krijgt ook desem mee

naarhuis.

We koken dagelijks samen een

voedzame, zomerse plantaardige

lunch en avondmaal en drinken

thee van de heerlijke munt die rond

de vijver groeit. Binnen het budget

probeer ik volwaardige, biologische

basisproducten aan te kopen. Dat

laat echter geen ruimte voor buiten-

sporigheden. Kan je ze niet missen,

breng dan zelf een pakje koffie, cho-

colade, noten of gedroogd fruit mee.

Ook alcoholische dranken worden

nietvoorzien.

Afhankelijk van de weersomstan-

digheden staan ook ophet program-

ma:

*Zalf maken met plantaardige in-

grediënten: zodat we ook kunnen

opeten wat we op onze huid sme-

ren.

*Project theemuts: met wol, draad,

textiel,… vilten, breien, haken, pat-

chen we een theemuts. Breng hier-

voor het nodige materiaal en de

theepot waarvoor je een theemuts

wil maken mee. Ik zorg wel voor

viltwol (per gewicht te betalen)

en andere viltbenodigdheden, wol-

restjes,haak-enbreinaalden.

*Wandelen,ervaringendelen…

*Ruimte voor inbreng van de deel-

nemers,bvb:

meditatie, massage, dans (biodanza,

5ritmes,…), tai-chi,…

Inschrijven

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten of bezorg het in-

schrijvingsformulier uit het Mo-

lenhuisboekje 142 aan de organisa-

tor.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Informeer even of er nog plaatsen

vrijzijn.

Kostprijs (inclusiefeten)

+18jaar:20europp/perdag

Extrakosten: 20 euro om zalf te ma-

ken

Meebrengen

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak en donsdeken, toiletgerief, war-

me kleren aangepast aan seizoen,

pantoffels, zaklamp, yogamat, kle-

ding waarin je comfortabel kunt

bewegen, handwerkspullen voor

theemuts en theepot, lege zalfpot-

jes, boeken en materiaal voor ac-

tiviteiten die je wil delen, groen-

tjes/fruit/kruiden uit eigen tuin,

lekkers dat je niet kunt missen,

iets voor het eerste avondmaal (pot-

luck),muziekinstrumenten

Verantwoordelijke: Els Vanden

Wyngaerd

Telefoonnummer. 0443/28 44 94

E-mail: els.vanden.wyngaerd@tele-

net.be

MOLENHUIS BERISMENIL

FIETSTOCHT: DWARS DOOR

DE BOERENBUITEN

In navolging van de boerenbuiten-

wandeltocht van Broederlijk Delen

ten voordele van Burkina Faso op

29 april, halen we midden augus-

tus, bij half oogst, onze fiets van

stal. We trekken erop uit richting

Sint-Joris-Weert. Via voornamelijk

veld- en boswegen verkennen we

een stukje boerenbuiten rond Leu-

ven. We stoppen o.a. bij CSA-boer-

derij ’t Legumenhofke van boerin

Greet en aan de wat verderop ge-

legen boomgaard van het Appelfa-

briekje, twee kleinschalige projec-

tenrondduurzamelandbouw.

Wanneer: Zaterdag 19 augustus

2017van10.00tot14.00u.

Waar: Vormingplus Oost-Brabant -

Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001

Heverlee

Prijs:5euro

Begeleiding:DirkPassenier

Practischeinfo:

Meebrengen: fiets en aangepaste

kledij, versnapering voor onder-

weg.

Plaats van afspraak: 9.45 u. aan Vor-

mingplus, Paul van Ostaijenlaan

24,Heverlee

FIETSTOCHT
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