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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De natuur is stil omdat zij niet preten-

deert anders te zijn dan zij is, en zij pro-

beert al evenmin te communiceren. Een

rots, een boom, de zee, ze zijn niet te verta-

len. Door te zijn wat ze zijn, ontstaat er

gemeenschap; wanneer we alles aanvaar-

den en respecteren, komen we tot de con-

templatie van de natuur, wat naar ontzag

voordehele scheppingvanGodvoert.

Laurence Freeman

In de maand augustus komen we

nog samen mediteren op maandag
28 augustus 2017 in de Stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Boscocen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Uur van samenkomst: 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

Beroept een bepaalde groep men-

sen zich op dogmatische wijze op

een klassieke religieuze traditie dan

verabsoluteert ze de betekenis van

dat geestelijk verleden en geeft daar-

mee te kennen dat heden en toe-

komst geen verdere geestelijke ont-

wikkeling te zien kunnen geven,

die in kwaliteit en diepgang boven

de klassieke traditie uitreiken.

Maar bij een kritisch beroep op

haar religieuze traditie houdt zo'n

groep daarentegen rekening met de

mogelijkheid en de waarschijnlijk-

heid dat de mensheid in haar verde-

re ontwikkeling boven die tradities

vermag uit te groeien, zij het ook

met behulp van die tradities.

Smits P.

KALENDERBLAADJE

Elke zondag

11 uur: Zondagscafé

Elke dinsdag en donderdag

14 uur: Seniorencafé

Zondag 20 augustus

11 u.: Zondagscafé

NM en AV: Boogvlieters

PLUK DE DAG

EN BIJT ER IN bzn

EEN GOEDE RELATIE IS DE

PLEK WAAR JE KAN GROEIEN

bzn

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 20 augustus

20ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Zondag 27 augustus

21ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

TIJD MAKEN

TIJD HEBBEN

TIJD GEVEN bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 20 augustus

20ste zondag door het jaar A
11 u. Viering

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 27 augustus

21ste zondag door het jaar A
11 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

CD-muziek: Leo Swinnen

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 20 augustus

Twintigste zondag door het kerkelijk
jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 27 augustus

Eenentwintigste zondag door het
kerkelijk jaar
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.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Vasten en zuiveren
3–8september2017&nbsp;

“De meeste mensen eten teveel. Van
¼ deel van wat ze consumeren leven
zij. Van het resterende leven de art-

sen.”
Egypte3000voorChristus

Voor onze eigen gezondheid zijn
wijzelf grotendeels verantwoorde-

lijk.
5 dagen in het hier & het nu zijn

– natuurbeleving – meditatie & ver-

innerlijking en werken met energie

o.a. van het element lucht.

Bijna herfst, fijn nazomeren en tijd
van loslaten, inkeer en transforma-

tie.
Centraal staat verbinding – cir-

kelend tussen de morgenmeditatie

& wat de dag aanbiedt, met en-

kele wandelingen, natuuractivitei-

ten, stilte, sacrale dans, aromathe-

rapie, voedingsinfo, enz…

We willen bewust aanwezig zijn in

de mooie energie van Het Molen-

huis met aandacht voor ademen en

bewegen… Boeiend wordt het zeker

voor wie met openheid elke energie

tegemoet treedt.

We gaan mild vasten. Het vasten

is gebaseerd op sapvasten aange-

vuld met onder andere kleine por-

ties rijst, groenten en ander basis-

voedsel.

Inschrijven
Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten of bezorg het

inschrijvingsformulier uit het Mo-

lenhuisboekje 142 aan de organisa-

tor.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Na inschrijving krijg je half augus-

tus de info omtrent de op- & af-

bouw, deelnemerslijst e.d.

Kostprijs (inclusief eten)
+18 jaar: 20 euro pp/per dag + 13 euro

voor extras zoals boomoliën, aro-

ma’s, salie en etherische oliën.

Rekeningnummer: BE11 9799 8234

2748 op naam van Gino Vanneste.

Vermelding: Vasten & zuiveren

sept. 2017

Meebrengen
Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak en donsdeken, dik matje en

groot badlaken, badjas en toiletge-

rief, kleren aangepast aan seizoen,

pantoffels, zaklamp, degelijke stap-

schoenen en laarzen, rugzak, ver-

rekijker, papier en schrijfgerei.

Verantwoordelijke:
Gino Vanneste

Telefoonnummer. 056/51.94.82

gino.vanneste@belgacom.net

MOLENHUIS BERISMENIL

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Ook dit jaar stelt UDLL u een les-

senprogramma voor met een bre-

de waaier aan invalshoeken: aan-

sluiting bij de actualiteit, zorg om

de toekomst, terugblik in de ge-

schiedenis, nieuwe inzichten van

de wetenschap en noodzaak van de

kunst, revolutie in de geneeskunde

en diagnose van een revolutie. Ui-

teraard putten wij dankbaar uit de

voorraad excellente lesgevers die de

nabijheid van de KU. Leuven ons

biedt. Daarnaast zijn wij fier u spre-

kers te kunnen voorstellen die ver-

bonden zijn of waren aan andere

universiteiten of aan openbare in-

stellingen.

Een jaarabonnement voor 2017-2018

komt op 50 euro voor de volledige jaar-

gang.

De cursisten van 2016-2017 kunnen in-

schrijven voor 15 augustus. Vanaf die

datum worden ook andere geïnteresseer-

de personen aangeschreven. Inschrijvin-

gen na 15 augustus worden aanvaard in

de volgorde van ontvangst van de betalin-

gen.

Opening van het 42ste cursusjaar
Dinsdag26september2017

10.30 uur: Plechtige eucharistievie-

ring in de Begijnhofkerk Sint-Jan-

de- Doper, Groot Begijnhof Leu-

ven, gecelebreerd door professor

Jacques Haers en opgeluisterd door

het koor ‘Cantamici’ o.l.v. dhr. Jean

Convents, aan het orgel begeleid

door em.prof.dr. Raoul Vereecken.

14.00 uur: Het ouder wordende
brein
Prof. Mathieu Vandenbulcke (Fa-

culteit Geneeskunde)

De openingslezing kondigt zich aan als

fascinerend en intrigerend, en gaat over

‘ons’: dragers van een ouder wordend

brein. De lezing wordt gebracht door Ma-

thieu Vandenbulcke, ouderenpsychiater,

verbonden aan de geheugenkliniek van

hetUZLeuven.

Het nieuwe Europa: beschermen,
improviseren en tegenspraak toela-

ten
Prof. Luuk Van Middelaar (Uni-

versiteit Leiden, Faculteit Rechtsge-

leerdheid)

Dinsdag3oktober2017

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –
Dienst Alumni, Universiteitshal,
Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

4224 4835 - BIC: KREDBEBB
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ZOMERACTIVITEITEN IN SENI-

ORAMA

Dinsdag22augustus–14.00u.

Geleid bezoek aan de bibliotheek

van de faculteit Theologie en Religi-

euzeStudies

Code:Z12 -Bijdrage:€4

Gids: prof. dr. John A. Dick, histo-

rischtheoloog

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsdagtochten

Dinsdag 22 augustus 2017 – Midden Lim-

burg–meestalvlak (75km)

Vertrek met auto: 9.00 u. stipt Kes-

sel-LoCarp.park

Vertrek met fiets: 10.00 u. stipt

Houthalen–Laak

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 25 41 00 of 0477

426764

*Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag24augustus2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 23 augustus 2017 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016633926

GSM en smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of

smartphone, kan met Katia Hum-

blet een afspraak maken 0475 82 04

40ofKatia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opge-

ven en je probleem zo goed moge-

lijkomschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

OKRA SFH FIETSTOCHT

Donderdag 17 augustus, 9.30 uur:

de fietstocht van een halve dag ver-

trekt aan het Parochiecentrum voor

een rit naar Korbeek-Lo, Lovenjoel,

Bierbeek, Haasrode +/-20km. Con-

tact: Hugo Franck,Tel 016 25 51 83.

3FEDERATIE FRANDO

Welkom op deze zomerse viering

die in het teken staat van op weg te

gaan,onderwegzijn.

Een van onze medeparochianen,

Gie Schoemaker, is een hele tijd on-

derweg geweest, te voet, richting

Compostella. We hebben hem ge-

vraagd enkele van zijn ervaringen

metonstedelen.

Gadanopweg

naar een toekomst van vreugde en vrede.

Zoekreisgenoten

omsamendiewegtebetreden.

Envalthetzwaar:

steunenbemoedigelkaar

Liefdeverlichtdanje schreden.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van

derLinden)

Evangelie

In het evangelie van Lucas wordt

verteld dat Jezus 72 leerlingen op

pad stuurt naar steden en plaatsen

waarheen Hijzelf van plan was te

gaan. We luisteren nu naar een her-

taling uit het boek: ‘Adem halen de we-

reld rond’.

Als jeopweggaat

Toen Jezus met hen de warmte

van zijn vriendschap en de diepte

van zijn levensbron had gedeeld,

stuurde Hij zijn leerlingen de weg

op…

Hijzei:

‘Als je op weg gaat, heb dan vooral

oog en oor voor wat klein is, verlo-

renengebroken.

Loop op het ritme van de traagste,

draagwiemoeis,

troostwiedroef is,

groetwieeenzaamis.

Deel zonder er iets voor te vragen.

Als je op weg gaat, neem dan geen

geldmee,

neem niets mee om indruk te ma-

ken of om macht te hebben over an-

deren.

Aan mijn aanwezigheid heb je ge-

noeg.

Als je op weg gaat, wens ieder die

je ontmoet vrede toe en maak vrede

waarinjeeigenhart,

zodat je vanuit je vrede kan delen

metjetochtgenoten.

Als je op weg gaat, zal je niet ge-

spaardblijven.

Als je doet wat Ik je zeg, zullen ze je

uitlachen, jenaïefvinden,

ze zullen je aan de kant zetten, aan-

klagen.

Dat hebben ze ook met Mij gedaan.

Als je op weg gaat met Mij zullen ze

jouookvinden.

Als je op weg gaat, wees maar niet

bang.

Elkhaaropjehoofdisgeteld.

Ikzalbij jouzijnonderweg.

Zoals mijn Vader Mij de hele weg

gedragen heeft, dwars door de dood

heen,zozalIkjoudragen,

vandaagenaltijd.

Getuigenis van Gie: Op weg naar

Compostella

(In een volgend parochieblad geven we dit

getuigenisweer.)

Voorbeden

NiemandheeftGodooitgezien.

En toch bidden wij om zijn aanwe-

zigheid, in mensen om ons heen,

in alles wat wij doen, in wie wij

zijn…

* Bidden we voor mensen die ‘verplicht’

onderwegzijn,

die alles hebben moeten achterla-

ten, die in gevaarlijke omstandig-

hedenmoetenreizen;

datzijbehoudeneenthuisvinden.

Latenwijbidden…

Groot is de wereld en lang duurt de

tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan

waar geen wegen gaan, overal heen.

* Bidden we voor mensen die niet meer op

wegkunnengaan

omwille van verlies van gezond-

heid of door gebrek aan geld, of om

welkeredenook,

dat zij toch rust en ontspanning mogen

vinden in mooie dingen dichtbij en in

ontmoetingen.

* Bidden we voor hen die zich inzetten

voor zieken en voor wie hulp no-

dig heeft,voor allen die met liefde

en aandacht hun medemensen na-

bij zijn, voor mensen die werken in

dezorgsector,

dat zij voldoening vinden in hun werk en

waarderingontvangen.

Latenwijbidden…

Groot is de wereld en lang duurt de

tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan

waar geen wegen gaan, overal heen.

¨Wij bidden voor hen die een stuk van de

levenswegmetonsgaan.

Wij gedenken ook hen van wie wij

afscheidhebbengenomen,

dat zij – ook al zijn ze gestorven – tot ons

blijvensprekenenons inspireren.

Bidden we voor onszelf, die thuis of on-

derwegvakantienemen,

Dat wij allen mogen genieten, van wat op

onzewegkomt,

Van alles wat groeit en bloeit op onze aar-

de,vanhier ennu,

En dat er zo een zomerse, diepe vrede mag

groeien inonshart.

Latenwijbidden…

Groot is de wereld en lang duurt de

tijd,

maar klein zijn de voeten die gaan

waar geen wegen gaan, overal heen.

Heer, onze God, in liefde, zorg en

aandacht zijt Gij onder ons aanwe-

zig.

Blijf met ons begaan. Laat ons in uw

vredegroeien.Amen.

Gadanopweg

Omjeeigengelukuit tedelen.

Zokunnenwij

watgebrokenwas liefdevolhelen.

Geenhongersnood:

wijdelensamenonsbrood.

Erzalgenoegzijnvoorvelen.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van

derLinden)

Tafelgebed:Grootdankgebed

Godbeweegtmensen…

en bewogen mensen zorgen op hun

beurtweervoorbeweging.

Geen doelloze tochten, maar ook

geen gemakkelijke tochten. Maar

onderweg wordt ons voedsel aan-

gereikt. Op zoek naar voedsel en

drank die leven geven, komen we

samen en beluisteren we oude en

nieuwe verhalen, staan we op en

gaanvandaagopnieuwaantafel.

We gedenken dankbaar, Jezus van

Nazareth die ons deze tafel van de-

len en geven als testament heeft

meegegeven. We weten ons opgeno-

men in de beweging van alle men-

sen, overal ter wereld, die blijven

samenkomen rond de tafel van bre-

ken en delen. We worden bewogen

door de velen die ons zijn voor-

gegaan. We worden bewogen door

zovele inspirerende voorbeelden,

grote en kleine helden, mannen en

vrouwen die blijven geven en de-

len.

Tot de dag komt dat er eindelijk ge-

noegisvooriedereen.

Zending

Staopenga…

Jij bent mijn getuige van het licht,

JijbentdegenedieIkroep.

En weet wel: mijn goede Geest zal je

reisgezelzijn.

Gadanopweg,

deel jedromen, jehoop, jeverhalen.

Geef elkaarkracht

om op zoek naar nieuw land niet te falen.

Alswijdatdoen,

blijft onderweghetvisioen

liefdeenwarmteuitstralen.

(‘Dit is de dag’ – Jacqueline Roelofs-van

derLinden)

Chris Willocx en Lieve Neukermans - Uit

de viering van 16 juli in het Don Bosco-

centrum

ALS JE OP WEG GAAT

Woensdag30augustus2017

van14.00tot16.00u.

Al gehoord van ‘De Braem’ of ‘De

Stille Rozentuin’? Ken je de ‘Dij-

le Eend’ en wat vind je van muur-

schilderingen zoals aan ‘de Pit’?

Buurtbewoners uit verschillende

Leuvense woonwijken realiseerden

deze projecten. Met ‘Kom op voor

je wijk’ werden zij creatief uitge-

daagd om het ‘samen-leven’ lokaal

te versterken en hun wijk een stuk-

je groener, speelser of gezelliger te

maken.

Fiets mee met onze gids naar een

aantal van deze mooi plekjes. Bij de

laatste stopplaats krijg je een drank-

je aangeboden en kan je je vragen

kwijt aan Schepen Bieke Verlinden.

Zin om zelf aan de slag te gaan in

jouwbuurt?

Praktische info: Meebrengen: fiets

en eventueel fluovestje. Je kan even-

tueel een fiets huren aan het fiets-

puntaanStationLeuven.

Plaats van afspraak: 13.45 u. aan de

voorkant van Station Leuven (aan

hetstandbeeld).

Fietstocht van ongeveer 15 km, mee-

stalvlakkeweg.

Begeleiding:DirkBaro

Prijs:Gratis

Schrijf je in:

https://www.vormingplusob.be/

fietstocht-leuven-de-wijk

Code: 175708

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

FIETSTOCHT LE(U)VEN IN DE WIJK !

OKRA SFH: Donderdag 24 augus-

tus, 9.30 uur: vertrek van een fiets-

tocht van een hele dag aan het

Parochiecentrum voor een rit naar

Boortmeerbeek via Kampenhout en

terug via Rotselaar. Afstand 52km.

's Middags een klein middagmaal in

het restaurant De Wilg. Bij mooi

weer nog een drankje in de Rozen-

krans als afsluiter. Tot dan. Contact:

MarcelDeBeer,Tel016606164



LEUVEN: STADSWANDELIN-

GEN OP WOENSDAG

Elke woensdagavond in juli en augustus

ben je welkom op één van onze zomerse

stadswandelingen.

Wij vertrekken om 19 u. aan het stadhuis.

De wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kunt individueel aansluiten en je hoeft

niet te reserveren.

Kostprijs: 6 euro per persoon. Tickets wor-

Voorgevel Drietalencollege

(Busleydengang, Vismarkt)

den verkocht aan het startpunt van de ver-

gadering.

Nicolaes Cleynaerts en het 3Talen-

college. Woensdag 23 augustus 2017.

Vijfhonderd jaar geleden werd in Leu-

ven het 3Talencollege opgericht.

Daar werd komaf gemaakt met de

oude middeleeuwse manier van les-

geven. Als het van Nicolaes Cley-

naerts, één van de eerste leerlingen

van dat college had afgehangen zou

daar nog een vierde taal zijn bij-

gekomen: Arabisch. Volg hem sa-

men met ons op zijn boeiende le-

vensreis die je van Diest en Leuven

naar Spanje, Portugal en Marokko

zalbrengen.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Website:www.leuven-plus.be

E-mail: leuvenplus@gamil.com

Tel.:0460978566

(Uit Programmagids 2017 Leuven op

maat)

4 FEDERATIE FRANDO

1600 – Het Tiense-poortgebouw

lijkt een versterkte burcht in de

hoge omwalling van Leuven. De in-

gang van de stad verloopt langs de

zijkant van de poort via een brug

over de omwallingsgracht. Buiten

de omwalling is er bijna geen bewo-

ning.

1823 – het poortgebouw is bouw-

vallig en wordt vervangen door

twee komiezenhuisjes waartussen

een ijzeren hek de poort kan afslui-

ten. Aan de komiezenhuisjes wordt

tolgeld geheven. 1830 – er zijn plan-

nen voor een grote cellulaire gevan-

genis in het centrum van het land.

Deze wordt gebouwd op “den bou-

levard” van Leuven en wordt op 1

oktober 1860 in gebruik genomen.

Op 22 september 1837 werd een en-

kelsporige spoorlijn tussen Leuven

en Tienen geopend. Op 17 decem-

ber 1866 werd de spoorlijn van-

uit Leuven dubbelsporig verlengd

naarBrussel.

1860 – De tolgelden aan de komie-

zenhuisjes worden afgeschaft, het

ijzeren hekken verdwijnt, de bewo-

ning neemt toe buiten “den bou-

levard”. Mede door het personeel

voor de nieuwe gevangenis en de

nieuwe spoorlijn neemt de bewo-

ning toe rond de Tiensepoort en

rond 1890 is er nood aan een nieuwe

kerk. In 1897 wordt de Sint-Antoni-

uskerk geconsacreerd op “den bou-

levard” tegenover de gevangenis.

De bewoning neemt toe verderop

de Tiensesteenweg. Park-pater “Ko-

beke” start in 1912 de Heilig-Hart

parochie met een noodkerk in de

meisjesschool. Pastoor Coen volgt

hem op en bouwt een nieuwe kerk

die in 1938 ingewijd wordt. Na de

fusie in 1977 wordt in 1981 geko-

zen voor een nieuwe naam: de Sint-

Francisusgemeenschap.

Rond 1950 is er nog maar wei-

nig bewoning in de Platte-Lostraat.

Foto 1 toont het begin van de Plat-

te-Lostraat einde jaren 1940, vlak

voor “den bos van Michotte”. Mijn

geboortehuis in de Platte-Lostraat

droeg toen het huisnummer 99C

dat later veranderde in 223 (nu 227)

. Dat zegt veel over de toenemen-

de bouwwoede in die straat in vol-

le evolutie. Voor mijn huis (foto

2- jaren 1950): een kasseiweg, land-

bouwvelden zover je kon zien. Be-

gin van bebouwing op de achter-

grond. Bijna geen bomen tussen

de Trolieberg en “het Tiggelwegje”

(nu de Predikherenberg). Boven op

de Trolieberg allemaal landbouw-

grond. De laatste huizen in de Plat-

te-Lostraat zijn deze van het alleen-

staande huis van Potemans (foto 3,

met een toen nog zeldzame auto) en

de vier huizen er schuin tegenover,

afgesloten met de wat achterin lig-

gende villa “De Wilg”. Verder over-

al landbouwgrond, maar niet voor

langmeer.

Vanaf 1953 verrijst de sociale woon-

wijk Casablanca. De Koning Albert-

building (foto 4 en 5) dateert van

1955. Foto 4 toont de voet van de

Trolieberg met op de achtergrond

de Albertbuilding; merk op dat het

tussen de Trolieberg en de Platte-

Lostraat nog onbebouwd is (de hui-

dige R.Rollandstraat was nog een

veldwegje). Rond die tijd wordt ook

de eerste reeks van de Kleine Landei-

gendom gebouwd, en later nog en-

kele volgende reeksen, totdat alles

volgebouwdis.

Er is weer nood aan een nieuwe pa-

rochie en eind 1958 verschijnt de

eerste pastoor Eugeen Van Hoor-

enbeke hier. Hij werd op 20 maart

1923 te Etterbeek geboren als zoon

van een dokwerker en groeide op

in de wijk Luchtbal te Antwerpen.

Op 13 april 1947 werd hij pries-

ter gewijd. Eerst was hij onderpas-

toor in de Sint- Amandusparochie

te Schoten tot hij in oktober 1958

de opdracht kreeg om in Kessel-

Lo een nieuwe parochie te stich-

ten. Zonder woning, zonder kerk of

enig lokaal ging hij van start. Met

Kerstnacht 1958 hield hij zijn eer-

ste misviering in een kleine garage

van een huis van de Kleine Land-

eigendom in de Platte-Lostraat, niet

ver van het huidige Don Boscocen-

trum. Nadien werd ook in een gara-

ge langs de Koetsweg mis gevierd.

Hij slaagde erin om een stuk grond

te verwerven waarop hij samen

met zijn parochianen een betonnen

noodkerk (foto 5) bouwde waarvan

een gedeelte hem tot woning dien-

de. Bemerk rechts van de noodkapel

de feestzaal.Opdeplek vandenood-

kerk is nadien het Don Boscocen-

trumverrezen.

Hij was vooral bij de bewoners van

de sociale woonwijk Casa Blanca

een geliefd priester omdat hij het

opnam voor de mensen die het niet

al tebreedhadden.

Zich storend aan de groeiende weel-

de van onze samenleving en diep

getroffen door de armoede en mise-

rie in Zuid-Amerika besloot hij in

1965 de rest van zijn leven zich in

te zetten voor de armen in de krot-

tenwijken rond Caracas, de hoofd-

stad vanVenezuela. Na eenkorte op-

leiding in het College voor Latijns

Amerika te Leuven vertrok hij op 16

maart1966naarVenezuela.

Uit het Parochieblad 17 oktober 1965

Zoals U reeds vernomen hebt

heeft onze bisschop een nieuwe

pastoor aangeduid voor onze ge-

meenschap, Eerwaarde Heer Mo-

dest Campforts, sinds 12 jaar onder-

pastoor in de volkrijke parochie van

St-Gummarus inMechelen.

Heel onze gemeenschap verheugt

zich bij de aanduiding van deze

nieuwe priester tot herder van onze

parochiale gemeenschap. Wij nodi-

gen U uit om zeer talrijk deel te

nemen aan de instelling van onze

nieuwe pastoor op zaterdag 23 ok-

tober a.s. Verloop van deze plech-

tigheid: 16.00 u.: Aanstelling door

Zeereerwaarde Heer Deken in de ka-

pel; 16.30 u.: Plechtige eucharistie-

viering in de parochiezaal, gecon-

celebreerd door de nieuwe pastoor

envierpriesters.

Na de Eucharistieviering: gezellig

samenzijn in de zaal en nadere ken-

nismaking met de parochianen. Wij

nodigen alle parochianen van harte

uit omzeer talrijk deel te nemen aan

deze schone plechtigheden en onze

nieuwe herder te verwelkomen die

komtindenaamvandeHeer.

Onder zijn impuls werd uitgeke-

ken naar een nieuwe “kerk” maar

Modest Campforts opteerde voor

een multifunctionele ruimte. Hij

ging te rade bij architect Marc Des-

sauvage die zijn tijd ver vooruit

was toen hij dit gemeenschapscen-

trum ontwierp: een multifunctio-

nele kerk, die zowel voor liturgi-

sche vieringen als feestzaal de ge-

meenschap van Don Bosco Kessel-

Lo van dienst kon zijn (foto 6 - met

een beginnende bebouwing op de

Trolieberg). Het centrale gebouw is

compleet met pastorij op eerste ver-

dieping, maar ook sanitair en keu-

ken in nabijheid van de centrale

ruimte die naargelang behoefte op-

gedeeld kan worden. De oude nood-

kerk werd later verbouwd tot chi-

ro-lokalenende"instuif".

Wij zijn trots dat we zijn realisatie

een hedendaagse invulling geven,

naast de vieringen die in de “Adem-

tocht”blijvenplaatsvinden.

En hiermee eindigt het overzicht

van het ontstaan van de drie Frando

parochies.

LeoPage

Rond 1958 is er nood aan een nieuwe parochie: Don Bosco

NIEUW MUSEUM VOOR RELI-

GIEUZE KUNST

Museum Parkabdij moet hét mu-

seum voor religieuze kunst en cul-

tuur in Vlaanderen worden. De

opvolger van het huidig museum

opentditnajaarzijndeuren.

In de Abdij van Park in Hever-

lee zijn de restauratiewerken aan

de westvleugel van de abdij en het

toekomstig museum intussen af-

gerond. Zo worden de voormalige

ontvangstruimtes van de abt inge-

richt als museumzalen. De thema-

voorstellingen in het vernieuwde

museum zullen zich situeren op

het kruispunt van religie, kunst en

cultuur, om op die manier de dia-

loog aan te gaan met verschillende

culturen, godsdiensten en genera-

ties. Die voorstellingen moeten er

samen met de vaste collectie voor

zorgen dat het museum zich als

kenniscentrum voor christelijk en

religieuserfgoedkanprofileren.

Daarnaast wil het museum een on-

dersteunende rol spelen in de zorg

en de ontsluiting van het erfgoed

van kerkfabrieken, kloosters en in-

stellingen.

‘Daarmee krijgt Vlaanderen einde-

lijk zijn eigen variant van het be-

kende Nederlandse Museum Catha-

rijneconvent in Utrecht, al heeft de

Parkabij in Heverlee het voordeel

dat de beschikbare oppervlakte veel

ruimer is’, aldus Kerknet, het por-

taal van de katholieke kerk in Vlaan-

deren.

Het nieuwe Museum Parkabdij,

‘Museum Parcum’,gaat van start op

25 oktober 2017 met de openingsten-

toonstelling ‘Van de wereld. Beel-

den van beslotenheid en bevrij-

ding’ waarin het leven van klooster-

lingen, kluizenaars en heremieten

centraal staat aan de hand van nooit

eerder getoond erfgoed uit Vlaamse

kerken,abdijenenkloosters.

Naast de oude kunst wordt heden-

daags werk getoond van onder meer

Ann Veronica Janssens en Marlene

Dumas.

De opening van de tweede vleugel

van de abdij is voorzien tegen 2021.

Joris Vliegen – Infoblad Rondom/Leuven

Museum Parkabdij
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