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Don Boscocentrum “Ademtocht”

In de stilte, door onszelf te zijn in het

nu-moment, bewegen we van de contem-

platie van de natuur naar de contempla-

tie vanGod en realiserenwe een harmonie

metGod,demensheidendenatuur.

Als we eenvoudig onszelf zijn, zijn we

stil. Meditatie is het pad van stilte, om-

dat het ons aanzet tot de aanvaarding en

de verering van onze eigen aanleg.We spe-

len geen komedie, we nemen geen pose aan

noch communiceren iets. Als we tot stil-

te komen, ontdekken we dat we het mens-

zijn delen met iedere persoon op deze pla-

neet.

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. Me-

ditatieavonden in september: maan-

dag 11 en maandag 25 september

2017.

Je bent ook welkom op deze avon-

den. Verwittig dan wel even Jos Ver-

meulen.

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

Zonde kan alleen daar vergeven

worden waar de slavernij van de

mensen onder hun eigen machte-

loosheid wordt opgeheven en men-

sen bevrijd worden – niet overeen-

komstig een magische verwachting

waarin ze in een andere situatie ge-

bracht worden, maar wel zo dat ze

in bevrijding geloven en deze met

elkaar beginnen te realiseren.

D. Sölle

KALENDERBLAADJE

SINT-ANTONIUS

Vrijdag 1 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 24 augustus

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 25 augustus

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 27 augustus

11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 29 augustus

9.15 u.: SAMANA

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 30 augustus

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

20u.: Blij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 3 september

22ste zondag door het jaar A

10.00 u. viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie voor Arnold Bovens

Jaargetijde voor Felix Van Diest

Voorganger: Marcel Doms

Lector: Francois Barrette

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

WAAROM HAASTEN?

HET IS NU DAT JE LEEFT bzn

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 03 september

Startviering - 22ste zondag door het

jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Doop Gust, het tweede kindje van

Stefan en Bénédicte

Vangoidsenhoven-Celis

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: Walter Verelst

Beelden: Hubert Gorissen

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 27 augustus

Eenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 3 september

Tweeëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

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

Hermine werd geboren te Blanden

op 25 februari 1927 en overleed te

Leuven op 5 augustus 2017. Zij

was de weduwe van Edgard Hamels,

moeder van vier kinderen en oma

van zeven kleinkinderen

Op zaterdag 12 augustus 2017 na-

men we met velen afscheid van Her-

mine in de parochiekerk van Sint-

Antonius.

Een sterke vrouw! Een lezing uit het Oud

Testament diewe op het leven vanHermi-

ne kunnen leggen. Dit bleek al uit de ge-

tuigenissen van haar kinderen en klein-

kinderen.

Maar ook vanuit onze parochiegemeen-

schap kunnen we getuigen over deze ster-

kevrouw.

* Hermine was jarenlang lid van KAV,

werd wijkmeesteres zoals dat in die tijd

genoemdwerdenlatervoorzitster.

* Jarenlang was ze ook kernlid van C.O.O.

endaarnaookvoorzitster.

* Van Ziekenzorg, Samana zoals dat nu

heet, was zij gedurende vele jaren kernlid.

* Tenslotte was zij ook verschillende jaren

lidvandeparochieploeg.

Een hele opsomming! Maar het vernoe-

men en bij elkaar tellen alleen, zou af-

breuk doen aan haar bewogenheid, haar

creativiteit, haar kennis van zaken, haar

vernieuwende ideeën en de enorme inzet

waarmeezedeopgenomentaakwaarnam.

En dat tot op het einde! Tot voorbij de ne-

gentig!Zewasnognietuitgeblust!

Hermine hield van haar parochie, van de

mensen, enmeteenwarmhart.

Heel nauwgezet volgde ze de evolutie van

de jongste jaren. Zeg maar de weg van het

afschaffen van parochies, uit gebrek aan

priesters en vrijwilligers, naar het groter

geheelvaneenpastoralezone.

Vaak drukte zij haar onbegrip uit over de

steeds verder gaande maatregelen die geen

rekening hieldenmet de basis en nogmin-

der met levende parochiegemeenschappen

zoalsdeonze.

Haar waardering voor alles wat hier ge-

beurdewasdanookgroot.

Hoe graag kwam ze naar hier! Aan al-

les deed ze mee. Alleen de jaarlijks terug-

kerende zware verkoudheden konden haar

hiervanweerhouden.

Nog lang kwam ze met haar eigenwagen.

Als een vrije vogel, die van niemand hulp

nodig had. Integendeel: Hoeveel broodjes

en toespijs heeft ze niet aangevoerd? Hoe-

veel mensen heeft ze niet opgepikt en naar

huis gebracht? Hoe vaak daagde ze niet op

omtochnogmeetehelpen?

Tot autorijden toch echt wel te gevaarlijk

werd.Maardanwarenerhaarkinderenen

kleinkinderen die er voor zorgden dat ze

hier nietsmoestmissen.Zewaardeerde dat

enormenwaserookterecht fierover.

*******

Hermine kreeg van deHeer veel in handen

gelegd, er werden haar veel talenten toe-

vertrouwd. Ze stopte ze niet in de grond,

maar verdiende zij er veel bij. We mogen

er zeker van zij, nu zij voor de Heer staat,

Hem hoort zeggen: ‘Uitstekend Hermine,

je was goed en trouw. Ik vertrouwde je iets

toe en jij hebt er door je grote inzet en je

warm hart veel aan toegevoegd. Kom bin-

neninmijnvreugde!’

We zullen haar missen. Maar nog vaak

zullen we aan haar terugdenken en inspi-

ratie vinden in wie zij geweest is. Daarom

hebben wij vol dankbaarheid afscheid van

haar genomen en haar vol vertrouwen uit

handengegeven.

BedanktHermine!

Op zondag 24 september om

11 uur wordt er voor Hermine

een herdenkingsviering opge-

dragen in de parochiekerk van

Sint-Antonius.

Afscheid van Hermine Vandoren

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

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

14.00 uur: Het ouder wordende

brein

Prof. Mathieu Vandenbulcke (Fa-

culteit Geneeskunde)

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: KRED-

BEBB
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De viering ‘Als je op weg gaat’ van 16

juli 2017 in het Don Boscocentrum vatte

aan met deze inleiding:

‘Welkom op deze zomerse viering die in

het teken staat van op weg te gaan, onder-

weg zijn.

Een van onze medeparochianen, Gie

Schoemaker, is een hele tijd onderweg ge-

weest, te voet, richting Compostella. We

hebben hem gevraagd enkele van zijn er-

varingen met ons te delen.’ (Parochieblad

33)

ElCaminoeselDestino

Deze woorden ga ik niet gauw ver-

geten.

Ze stonden geschilderd op, de

gele mobilhome van onze vroegere

overburenvanLosCallejeros.

“El Camino es el Destino”, dit is het

net ook wat mijn weg was en nog

steeds is.

“De weg is de bestemming.”

De magie van de Camino naar San-

tiago de Compostella (of bedevaart)

gebeurtopdeweg.

Wat was de aanleiding om mijn

avontuur,project tebeginnen.

In 2009 werd in het kader van

Frando-voormiddagen een uiteen-

zetting en diavoorstelling gegeven

over de pelgrimage naar Compostella.

De beelden die wij te zien kregen

gingen hoofdzakelijk over de weg

doordePyreneeën.

Na afloop begon er het idee te rij-

zen bij Blanka en bij mij om dit ooit

eens te doen – wij wandelden graag

samen.

Zo zijn we in 2010 met drieën voor

2 weken vertrokken vanuit de Py-

reneeën. Daar hebben we langs de

Camino Aragones gewandeld, een

zeerprachtigdeel.

Het vervolg zou dan in 2011 gebeu-

ren, maar helaas. Gezondheidspro-

blemen van Blanka beslisten er an-

dersover.

In 2011 liep er ook op TV “De Weg

naar Compostella” van Arnout Hou-

ben (bij Man bijt Hond) en dit hield

het ideebijmijwakker.

2016washet jaar dat ikmet pensioen

zou gaan. Dan eindigt ook een pe-

riode in een mensenleven. Je komt

op een kruispunt waar je weer eens

keuzes kan,mag enmoetmakenom

eenpadinteslaan.

Dan zou het “Nu of Nooit” worden.

Danbegintdevoorbereiding

Ik ging te rade bij oud-pelgrims en

las de blogs van andere pelgrims.

Hoe meer ik over mijn plannen

praatte, hoe meer mensen ik ont-

moette die ofwel deze tocht ook

maakten, ofwel iemand kende die

hethadgedaan.

Op het secretariaat van het Vlaams

Genootschap in Mechelen schafte

ik mij een paar gidsen aan die mij

zeker al tot Vezelay zouden lei-

den. Vanuit het Vlaams Genoot-

schap ontving ik mijn geloofsbrief,

want in sommige refuges kan je

enkel terecht mits voorleggen van

dezegeloofsbrief.

Ik maakte een planning op met de

etappes en het aantal kilometers dat

iktelopenhad.

Als voorbereiding probeerde ik te

wandelen om kilometers op te bou-

wen.

Mijn rugzak werd klaar gezet en ik

hoopte niet teveel gewicht mee te

hebben.

Begin april 2016 ben ik dan vertrok-

ken vanuit Leuven het onbekende

tegemoet want ondanks de voorbe-

reiding besef je maar al te weinig

wat je onderweg staat te wachten.

Demagieonderweg

Je vertrekt alleen maar al snel ont-

moet je andere pelgrims die onder-

weg zijn naar dezelfde bestemming.

Het gebeurt dat je gedurende meer-

dere dagen samen loopt en dan er

ontstaat een echte verbondenheid.

Samen doorsta je de grillen van

de natuur. Zon, regen, modderpa-

den,… en als de kilometers begin-

nen op te lopen en je nog je over-

nachting moet halen, dan kan het

eventeveelworden.

Dit jaar heb ik dit meegemaakt, 3

zware dagen na elkaar in het Cen-

traal Massief. Waren er niet de aan-

moedigingen van het thuisfront en

van mijn compagnons van vorig

jaar, ik was voortijdig gestopt. Eén

van hen herinnerde mij dan aan het

lied “Ik loop” van Gerard van Maas-

akkers.

Ik ben wel tevreden dat ik niet heb

toegegevenaandatdipje.

Ook fysische problemen kunnen

eendomper zettenopdeCaminozo-

als vorig jaar dat de pijn in mijn

scheenbenen er voor zorgde dat ik

op één maand tijd 4 rustdagen no-

dighad.

Gite L'Esprit des Chemin in Le Chemin

Wanneer je op stap gaat zijn er 2 pri-

maire behoeften die zeer belangrijk

zijn: “Mjam Mjam DoDo” of “Eten

en slapen”. Die info vind je terug in

de gidsen. En meestal lukt het je wel

om 24 u van tevoren te reserveren.

Af en toe moet je via het “Office du

Tourisme” en moet je zorgen dat je

voorsluitingstijd jeaanmeld.

Ik heb verschillende overnach-

tingsplaatsen gehad. Soms met eten

inbegrepen en andere momenten

moesten we zelf koken of uit eten

gaan. Er waren overnachtingen bij

waar wij een all-in hadden voor een

prikje, zelfs op basis van donativo

(danbepaal jezelfwat jebetaalt).

Enkele malen hadden wij geluk dat

onze hospita voor ons naar een vol-

gende overnachtingsplaats belde en

gebruik maakte van haar netwerk.

Maar wanneer je met 2 of 3 op stap

bent, is het iets moeilijker om slaap-

plaatsen te reserveren (voorname-

lijk in de steden die je aandoet). Of-

wel wordt er in de refuge een ma-

tras bij gesleurd. Ofwel moet je op

hotel. Om de prijs te drukken dan

maar samen een kamer en bed de-

len. Wanneer je op een slaapzaal te-

recht komt waar een paar houthak-

kers hun werk doen, zijn oordopjes

zekergeenluxe.

Op tocht is het ook noodzakelijk

omdevoetendie jeelkedageenbeet-

je verder moeten leiden, in prima

conditie te houden. Als je je etappe-

plaats hebt bereikt, trek je tevreden

je stapschoenen uit en verzorg je

dieterevoetjes.

Iedere pelgrim heeft zo zijn eigen

redenen om deze uitdaging, deze

tocht, aan te vatten. Voor sommi-

genwerkt de Camino heel therapeu-

tisch omdat je de tijd krijgt om stil

testaanbij jezelf.

Wat ik sterk heb ervaren is dat ik

deelbenvaneengeheel.

Je looptmethetseizoenmee.

Vorig jaar ben ik vertrokken op

3/4/16 en waren de bomen en strui-

ken nog kaal. Maar elke dag dat ik

vorderde op de Camino, verander-

de ook de natuur. De bomen begon-

nen te ontluiken. Ik liep elke dag

door andere landschappen die even

mooi waren ongeacht de weersom-

standigheden. De koolzaadvelden

als gele tapijten. Het jonge leven in

het voorjaar op de weiden. De Li-

mousinedames die me aanstaarden

wanneer ikvoorbij liep.

Dit jaar had ik geen wekker nodig.

Ik werd ’s morgens gewekt door de

vogelgeluiden. Evenmin had ik de

barometer nodig om te weten of het

een goede dag zou zijn: de krekels

gaven aan wanneer het warm werd.

Ikwandelde door dewijngaarden en

plots dacht ik dat ik over de Wa-

terschapsheuvel aan het lopen was,

zoveel konijnenpijpen. Als je dan

alleen op stap bent dan zie je de ko-

nijnen op korte afstand stil zitten.

Soms loop je over ruwe, smalle

paadjes en moet je toegeven dat je

te kampen krijgt met hoogtevrees,

maar dan is er je medereiziger die

je erdoor helpt. Op andere momen-

ten zijn de wegen saai, monotoon of

één lange rechte weg. 2 dagen langs

de Ravel of het Seinekanaal lopen

begint jesneltevervelen.

Af en toemoet je zelf jou padmaken

zeker als je een aanduiding mist. Je

wordt een moderne pelgrim en je

haalt je GPS boven. Hij zet je weer

op het rechte pad. Natuurlijk bete-

kent dit dat je enkele kilometers ex-

tra moet lopen om je bestemming

die dag te halen. Op de koop toe kan

je pech hebben met het weer als het

degansedagregent.

Je komt door steden die je zo snel

mogelijk achter jou wil laten en

langs mooie pittoreske dorpjes waar

een enorme leegloop aan de gang is.

De info in de gids van een jaar gele-

den is dan alweer voorbijgestreefd.

Wanneer je in de verte de be-

sneeuwde toppen van de Pyrenee-

ën ziet, dan flits de gedachte door je

heendat je doel alweer eenheel stuk

korterbijkomt.

Ontmoetingen

Onderweg ben je zelden of nooit al-

leen. Je ontmoet pelgrims die je na

een dag en een nacht niet meer ziet.

Soms enkele dagen later kom je ze

nog eens tegen. Sommigen zijn op

weg naar een andere bestemming

(vorig jaar 2 pelgrims op weg naar

Rome).

Dit jaar heb ik gedurende bijna een

maand samen met Rien, een Ne-

derlandse pelgrim, gelopen. Het af-

scheid viel zwaar voor hem wan-

neer ik nog 10 dagen verder zou

lopen. Er ontstaan vriendschappen

op de weg. Nu nog heb ik contact

met de pelgrims die ik vorig jaar heb

ontmoet.

Niet enkel de ontmoetingen met an-

dere pelgrims maken de Camino.

Onderweg kom je geregeld voorbij-

gangers tegen die een gesprek met

je beginnen. Zelfs in de gietende re-

gen blijven ze staan om een babbel-

tje te doen over hun regio. Dit jaar

was ongetwijfeld de presidentsver-

kiezingdiehunbezighield.

Op weg ervaar je de gastvrijheid van

de bevolking die de pelgrim bewon-

dert voor de moed en doorzetting.

Dan gebeurt het dat je koffie aange-

boden wordt en dat de dame gauw

naar huis loopt en na een 10-tal mi-

nuutjes met bekertjes terugkomt.

Vorig jaar hebben wij meegemaakt

dat we chorizoworsten en een fles

wijn meekregen van mensen die

van oorsprong uit Galicië kwamen.

De refuges van het Franse genoot-

schap van de Voie de Vezelay wor-

den bemand door vrijwilligers. Zij

zorgen ervoor dat de pelgrims goed

opgevangen worden en lekker kun-

nenetenenslapen.

Op de Camino zijn er ook chambres

d’hotes speciaal voor de pelgrims en

die je een huiselijk gevoel aanbie-

den.

Thuiskomen: Wat blijft er hangen

Thuiskomen en terug in de dage-

lijkse sleur terecht komen is een

heleaanpassing.

De sfeer die ik op weg kende valt

plots weg, maar door de weg te gaan

ben ik ook sterker terug gekomen.

Wat heb ik meegebracht van mijn

Camino:

een BLOES, zo een kledingstuk,

maar voor mij ook een letterwoord

B:bevrijdend – beleving

L: loslaten– leegmaken – luisteren

O: ontmoeten - ontvangen – opsnuiven

E: ervaren

S: stilstaan – stil worden

DeSpaansedichterAntonio

Machadoheeft inzijngedicht

“Caminante” mooi verwoord wat

“DeWeg”voordewandelaar is:

Wandelaar, het zijn je voetafdrukken

die het pad vormen en meer niet;

Wandelaar, er is geen pad,

men maakt het pad tijdens het gaan.

Tijdens het gaan ontstaat het pad

en wanneer je dan omkijkt

ontwaar je de sporen die nooit

meer zullen worden betreden.

Wandelaar, er is geen pad,

alleen het schuimspoor

dat je maakte in zee.

Op weg ---(meer foto's op pagina 4)

ONDERWEG RICHTING COMPOSTELLA

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 augustus 2017. Vertrek:

13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leu-

ven. Verzekering verplicht. Info:

016406658of016443245.

* Fietsdagtochten. Donderdag 31 au-

gustus 2017 – Getelinie-route – meestal

vlak (70 km). Vertrek met auto: 9.00

u. stipt Tiensesteenweg 352 (Aldi).

Verzekering verplicht. Info: 016 22

3263.

PETANQUE. Elke donderdag om

14.00 u. tot…. laten we zeggen 17.00

u. Ook diegenen die nog nooit met

zo’n ijzeren bal hebben gegooid

zijn welkom. We leggen wel niet

uit hoe het moet, wel hoe het best

kan. Petanque is niet moeilijk. Het

is tevens een unieke gelegenheid

om nieuwe vrienden te maken, je

wordt meteen warm opgenomen in

onze petanquefamilie. En als het re-

gent spelen we met de kaarten en

ook wie dat niet kan, leren we het.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maar-

tensdal, op de hoek van de Rijdende

Artillerielaan en de Minckelerstraat

in Leuven. Inschrijven hoeft niet:

je komt gewoon en wij vangen u

op, alvast met gratis koffie. Eigen

ballen meebrengen kan, maar moet

niet: het centrum heeft ballen ge-

noeg. Info: Jos Tuerlinckx 0475 87

5061



Onderweg naar Compostella

Foto's bij het artikel op pagina 3

Route Compostella Basiliek Ste Madeleine Vezelay

Portaal Basiliek Vezelay Sint Jacob

Beeldenreeks in de Basiliek Vezelay Lauden in de Basiliek Vezelay

Kappeletje onderweg Kerkje onderweg

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-

den verkocht aan het startpunt van de ver-

gadering.

KleurinLeuven

Woensdag 30 augustus 2017

Ontdek samen met ons de vele

kleuren in het Leuvense stadsbeeld.

Wat betekenen zij en waar komen

zij vandaan? Heraldiek en bakste-

nen, suikerbonen, goud en zilver…

overal zit kleur in en geen daarvan

is louter toevallig gekozen.

Isabellegeel, een blauwe maan, een

wapenschild in keel, een zwarte

bruidjurk… dit belooft een bijzon-

der kleurrijke wandeling te wor-

den.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Website:www.leuven-plus.be

E-mail: leuvenplus@gamil.com

Tel.:0460978566

(Uit Programmagids 2017 Leuven op

maat)
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Herfstwandelweekend

Van vrijdag 22 september tot zondag 25

september 2017

Twee dagen lang intens samen

genieten-geven-nemen-ontdekken-lachen-

helpen-kokerellen-rusten-plagen-wandelen,

enz… en zo een flinke dosis energie opdoen

om de komende winter met voldoende

levenslust tegemoet te gaan.

*Vrijdag22september

Wie eerst is en binnen kan, zorgt

voor een warme kachel.

19.00 uur: Vanaf 19 u. staat de soep

klaar. Met een boterham en een

kommetje soep leren we elkaar ken-

nen.

21.00 uur: Iedereen tracht dan aan-

wezig te zijn. We verzamelen rond

de kachel en we maken enkele af-

spraken.

*Zaterdag23september

We wandelen een ganse dag, de af-

stand schatten we tussen 18,9 en 19,1

km.

08.15uur:Ontbijt.

09.30 uur: We staan paraat om met

lichte bagage, een drankje en een

koekje aan onze tocht te beginnen.

We wandelen naar Dochamps en te-

rug.

12.45 u.: Het ‘herfstkonijn’ (de te-

genhanger van de paashaas: Ivo

dus) brengt het spek, het vuur en de

eieren naar de kerk van Dochamps.

Vermoeid, verrijkt en voldaan ke-

ren we naar Het Molenhuis terug.

Dan beginnen we het grote feest

van samen kokerellen, tafel dek-

ken, eten, afwassen, warm douch-

ke, enz…

Rond de kachel laten we onze er-

varingen en verhalen de vrije loop.

Een gezelschapsspel (Chinees p…?

We zijn nog op zoek naar een

neutrale puntenopschrijver, niet

zo nen afzetter, allée diën ande-

re, waarmee we het verleden keer

moesten doen) of snel onder de wol,

want…

*Zondag24september

Zondagmorgen zijn we er alweer

tijdig bij om volop van de dag te ge-

nieten.

08.15uur:Ontbijt

09.30 uur: We vertrekken voor een

wandeling van een 4-tal uur.

13.30 uur: Middagmaal, gevolgd

door de opkuis.

16.00uur:We nemen afscheid.

Zeker meebrengen: Hoeslaken en

kussensloop, slaapzak of donsde-

ken, toiletgerief, regenjas: war-

me onderlaagjes, pantoffels, zak-

lamp, stevige waterdichte wandel-

schoenen, rugzakje, wandelstok-

ken (voor wie niet zonder kan).

Kostprijs ( inclusief eten)

+ 18 j.: 20 euro per dag, kinderen

(13-18 j.): 16 euro per dag, kinderen

(6-12 j.): 12 euro per dag, kinderen

(4-5 j.): 8 euro per dag, 0-4 j.: gratis.

Inschrijven: Via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebel-

lemeuse.be/activiteiten of het in-

schrijvingsformulier achteraan in

het Molenhuisboekje.

Liefst voor 14 september 2017. Inschrij-

ving pas geldig na betaling. Ieder-

een die de afstand aan kan is wel-

kom.

Rekeningnummer: BE39 0001 0314

2019. Op naam van Leo Van Noten.

Vermelding: Herfstwandelweekend

2017.

Verantwoordelijke: Leo Van Noten

Telefoonnummer: 016 69 79 37

E-mail: hildeenleo@yahoo.co.uk

MARIA

Wat was je een moedige vrouw.

Een vrouw uit één stuk,

onopvallend,

meestal op de achtergrond,

maar toch zo belangrijk.

Waar zou Jezus gestaan hebben had

jij tegen je Kind gezegd:

"Jongen, Jij doet zo raar, ik denk dat

Je er beter mee ophoudt."?

In plaats daarvan heb je je Kind

ruimte gegeven,

ook al begreep je er aanvankelijk

niet veel van.

Hij was en bleef je zoon.

Wat Hij ook deed en verkondigde,

je bleef consequent achter Hem

staan, ten einde toe.

Daar kunnen wij alvast een voor-

beeld aan nemen.

Uit de St.-Franciscusviering 15/8/2017

MOLENHUIS BERISMENIL
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