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Iedereen blijft hopen

Dat hij nog een toekomst heeft

Rust voor zijn vermoeide hoofd

Een plek waar hij in vrede leeft

Vanuit Langemark waar vanaf de lente

van 1915 de totale bevolking op de vlucht

was, lanceert Wakker voor vrede deze

dringende oproep – de Verklaring van Lan-

gemark .

DE VERKLARING VAN LANGE-

MARK

Uit de verklaring van Langemark

Wij dagen alle beleidsmakers uit om

moediger te zijn en hun medebur-

gers te betrekken in daden van gast-

vrijheid, integratie en solidariteit.

Wij vragen meer inspanningen om

de oorzaken van gedwongen migra-

tie in de landen van herkomst weg

tewerken.

Wij roepen op tot een brede Euro-

pese beweging van groepen en men-

sen die Europa in woord en daad

vrijwaren als een gastvrij, solidair

enhoogstaandcontinent.

Wij nemen het niet dat gezagdra-

gers de sfeer van angst en onveilig-

heid als gevolg van terreuraansla-

gen misbruiken, om vluchtelingen

en migranten te stigmatiseren en zo

hun eigen verantwoordelijkheid te

ontlopen.

Wij roepen alle krachten in onze

Sien van de dienst ‘buurtwerk en animatie’ van het Fedasil centrum in Poelkapelle,

ondersteunt Parveen en Alex, Pakistaanse vluchtelingen.

samenleving op om werk te maken

van een cultuur van ontmoeting,

omdat wij geloven dat elke waarach-

tige ontmoeting met een nieuwko-

mer de samenleving verrijkt en ver-

sterkt.

GETUIGENIS VAN WILLY COCKX

Er gaat geen dag meer voorbij of je hoort

in de media verhalen over vluchtelingen,

oorlog, armoede, en jammer genoeg zijn

deze verhalen van alle tijden.

Ik was nog een kind toen ik mijn grootva-

der hoorde vertellen over hun vlucht naar

Engeland tijdens de 1e wereldoorlog. Hij

woonde als kind enkele jaren in Birming-

De Chirogroep uit Langemark neemt kinderen uit het asielcentrum in Poelkapelle met

liefde op in hun groep.

ham. En de geschiedenis herhaalde zich

snel, toen mijn moeder vertelde hoe ze in

de 2e wereldoorlog te voet op de vlucht gin-

gen naar Frankrijk.

Engagement

Bij de grote vluchtelingenstroom

in de zomermaanden van 2015 ten

gevolge van de oorlog in Syrië

werd ik persoonlijk erg aangespro-

ken om iets te doen. Ik was sinds

6 maanden op brugpensioen en ik

wilde graag vrijwilligerswerk doen.

Minister Koen Geens deed een op-

roep op televisie voor kandidaat-

voogden om de vele niet-begeleide

minderjarige vluchtelingen te on-

dersteunen die zich dagelijks aan-

melden in Brussel. Ik stelde me kan-

didaat en na een 5-tal dagen oplei-

ding kon ik starten in de Kerstva-

kantie van 2015-2016. Ik werd voogd

van een 16-jarige jongen uit Syrië

en van een 13-jarige jongen uit Gui-

néé, die beiden verbleven in het op-

vangcentruminLeopoldsburg.

Van in het begin kwam hun ver-

haal, hun ervaring, hun kwets-

baarheid heel dichtbij. Je kijkt snel

met een heel andere bril naar al-

les wat in de media gezegd wordt,

en je luistert naar hun getuigenis-

sen, hun vele vragen en je pro-

beert te doen wat kan. Er was na-

tuurlijk een hindernis: de taal. Je

tracht je met Engels en Frans ver-

staanbaar te maken, en dat lukte ge-

deeltelijk wel, maar het was heel

mooi om te voelen hoe de solidari-

teit tussen de vluchtelingen onder-

lingheelgroot is.

HulpvanAhmed

Ik leerde Ahmed kennen, een jon-

ge student uit Damascus, ook ge-

vlucht omwille van de oorlog. Hij

studeerde daar aan de universiteit -

Franse literatuur - en hij was bereid

om te vertalen van het Frans naar

Arabisch. De gesprekken liepen veel

vlotter en er groeide een vriend-

schapsband tussen hem, mijn Sy-

rische jongen met zijn broer en

zus, en mezelf. Bij het einde van

het eerste gesprek had ik verteld dat

ik vanzelfsprekend geen Arabisch

kon spreken, maar dat ik wel 1 Ara-

bisch lied (wa ana amshi – ik stap en

ik stap…) kende. Ik begon het te zin-

gen terwijl we naar buiten liepen en

ze waren zo verrast en ze begonnen

mee te zingen. Meteen was het ijs

gebroken en we namen op een war-

memanierafscheid.

René Tytgat, vrijwilliger van OCMW Brugge, helpt Ayman Haider uit Syrië in het zoeken

naar een betaalbare huisvesting om daarna als gediplomeerde verpleegkundige aan de

slag te kunnen.

Met het koor Kontrarie naar Lange-

mark

Met het lied maak ik eerst de ver-

binding naar Langemark. Ik zing al

vele jaren in Strijdkoor Kontrarie,

en het is daar, dat we naast vele

andere wereldliederen over thema’s

rond oorlog, vrede, armoede, soli-

dariteit in vele talen, ook het Arabi-

sche lied “Wa ana amshi” over de si-

tuatie tussen Israël en Palestina aan-

leerden.

Met het koor kregen we de kans om

in 2016 al voor de 2e keer de vre-

deswake in Langemark mee te mo-

gen verzorgen op muzikaal en in-

houdelijk vlak. Het thema vluch-

telingen stond centraal op de vre-

deswake van zondag 6 november

2016. Ikzelf en nog een ander koor-

lid namen deel aan een voorberei-

dende vergadering voor de wake.

Een veelzijdig, sterk geëngageerde

groep van mensen die elk vanuit

een andere hoek betrokken waren

op het thema vluchtelingen, brach-

ten vele mooie ideeën aan om de

wake vorm en inhoud te geven. De

wake bestaat uit 3 luiken: informa-

tie, reflectieenengagement.

Lees verder op pagina 3
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Een van de dingen die voor Westerlingen

het moeilijkst te begrijpen zijn, is dat me-

ditatie niets temaken heeftmet ons probe-

ren iets te laten gebeuren. Maar we staan

allemaal zo onder de invloed van techniek

en productie dat we onvermijdelijk gaan

denken dat we iets, een gebeurtenis, orga-

niseren en opwekken. Onze verbeelding of

onze neigingen kunnen ons verschillende

ideeën ingeven over wat er zou moeten ge-

beuren. Voor sommigen kan dat visioenen

zijn, stemmen of lichtflitsen. Voor ande-

ren diepe inzichten en wijsheid. En voor

nog anderen een betere controle over hun

levenenproblemen.

Maar het eerste dat we moeten inzien is

datmeditatie niets temaken heeftmet iets

te laten gebeuren. Het eigenlijke doel van

het mediteren is precies het tegendeel: ge-

woonweg bewust lerenworden vanwat is.

John Main – Uit ‘Word made flesh’

Op maandag 24 april 2017 komen

we deze maand een tweede keer sa-

men voor onze meditatie.

In de meimaand zijn onze medita-

ties op maandag 3 en maandag 22

mei.

Afspraak om 20 uur in de stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

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

Liefhebben is niet

de ander schaden of overheersen,

maar hem vergezellen

in zijn leven, hem helpen.

Liefde is het omgekeerde van

machtswil.

M. Gray

KALENDERBLAADJE

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten. Vrijdag 21 april 2017

-ROBroute -vlak (72km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven met mogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Info: 016 25 44 36

Dinsdag 25 april 2017 – Impanisroute

– vlak (75 km). Vertrek: 9.30 u. stipt

aan Parkpoort te Leuven met mo-

gelijkheid tot aansluiting om 10.00

u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzeke-

ring verplicht. Info: 016 25 41 00 of

0477 42 67 64

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 27 april 2017. Vertrek: 13.30

u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht. Info: 016 40

66 58 of 016 44 32 45

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 april

2de Paaszondag Beloken Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorbereiding Eerste

Communie

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lectors: kinderen en ouders eerste

communie

Zang: Pieter

Orgel: Johan

Zondag 30 april

3de Paaszondag

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Urbaan Vanermen

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 april

2de Paaszondag Beloken Pasen

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Reynold Janssens

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: Luc Van den Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 30 april

3de Paaszondag - Kruisoplegging

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorgangers: pater Walter Verelst

Assistenten: Caroline Van

Audenhoven en Lieven Dries

Lectoren: de vormelingen

Homilie: pater Walter Verelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano:

Dirigent:

DON BOSCO

Zondag 23 april

2de Paaszondag Beloken Pasen

Geen viering in Don Bosco

Zondag 30 april

Derde paaszondag

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

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

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 19 april

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste

communie

Donderdag 20 april

11.00 uur Lentefeest Samana

Vrijdag 21 april

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 23 april

12.00 tot 13.00 uur repetitie eerste

communie

Dinsdag 25 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 26 april

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste

communie

Donderdag 27 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 april

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 30 april

11.00 tot 16.00 uur afsluitnamiddag

met Kruisoplegging en vormselca-

techese

***************************************

Sint-Franciscus

Woensdag 19 april

VM: De Ark

13.30 u. Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 20 april

VM: De Ark

14 u.: Seniorencafé Matcurling

AV: Koor PARCOEUR

Vrijdag 21 april

VM en AV: De Ark

NM: Bar Michotte

Zaterdag 22 april

Ganse dag: De Ark

Zondag 23 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 24 april

Ganse dag: De Ark

Dinsdag 25 april

VM: De Ark

14 u.: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 26 april

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

De lente lokt. Hebt u zin in in

een stevige wandeling en bent u be-

nieuwd om de om de omgeving van

Vlierbeek te verkennen? Op zon-

dag 23 april kan u met een gids

van de Heemkundige Kring mee op

stap rond de voormalige abdij. De

wandeling duur ongeveer ander-

half uur.

Afspraak om 14 u. aan de ingang van

het Provinciedomein aan de Hols-

beeksesteenweg 55.

Deelnemen kost 2 euro, kinderen

gratis.

Dit is de eerste activiteit van de

Heemkundige Kring Vlierbeek van

het zomerseizoen. Later volgen er

de klassieke rondleidingen op de si-

te: de eerste is op 21 mei. Dan star-

ten om 15 u. aan de westerpoort op 21

mei. Op 4 juni is er een rondleiding

op het kerkhof. Afspraak ook om 15

u. aan de westerpoort

Info: www.abdijvanvlierbeek.be

Wandelen rond de abdij van Vlierbeek

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, iedereen

die nog op zijn benen kan staan en

met zijn armen kan bewegen kan

ook petanquen. En het is nog ple-

zierig ook. Het is tevens een unieke

gelegenheid om nieuwe vrienden te

maken, je wordt meteen warm opge-

nomen in onze petanquefamilie.

En als het regent spelen we met de

kaarten en ook wie dat niet kan, le-

ren 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 genoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61
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BuurTTeateRpresenteert

“AUGUSTUS: zinderende hit-

te”

Auteur:TracyLets

Dit voorjaar heeft BuurTTeateR

gekozen voor een internationaal

spraakmakendtoneelstuk.

Mogen we jou uitnodigen op één

van de voorstellingen. We garan-

deren eens te meer een schitteren-

de voorstelling en een boeiende

avond. Misschien kan je meteen

ook familie, vrienden, collega’s of

buren meevragen? Gewoon doen !

Voorstellingen op za 22/4, zo 23/4,

do 27/4, vr 28/4 en za 29/4, telkens

om20u

Waar: “Zaal De Kring”, J. Pierre-

straat58,3010Kessel-Lo

Met: Lieve Raymaekers, Hilde

Deen, Carine De Bruyn, Ingrid

Coosemans, Johan Deputter, Hen-

ri Laurent, Nikka Cuypers, Hanne

De Winter, Hanne Deputter, Ingo

Lipa, Klaas Peeters, José Lambrechts

en Mark Vermaerke. Regie : Katleen

Everaerts

Achter de schermen: Christel Ver-

beeck Zus Luyckx Klaas Peeters

Walter Vermeiren Werner Dejongh

Pieter Van Emelen Jos Nackaerts

Tim Laurent Jo Rommelaere Patrick

Van Dievoet Jos Van Emelen Danie-

laSimonsCarlaCox

Violet, matriarch van de Weston

familie is verslaafd aan pillen en

scherp van tong. Ze aarzelt niet om

familiegeheimen op tafel te gooien

als het haar uitkomt. Het wordt een

ongewone hete augustus die veel

oudstofdoetopwaaien.

Om plaatsen te reserveren sms/bel

naar0477-376403.Prijs :8€

Voorafbetaling op: 734-4272540-87

(IBANBE67734427254087)

BuurTTeateR
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De kalender ‘Vluchteling zoekt vre-

de’

Het idee van de kalender “Vluchte-

ling zoekt vrede” kreeg hier vorm.

12 maanden, 12 duo’s: telkens een

vluchteling én een persoon met

wie hij of zij in ons land te ma-

ken krijgt: directeur van opvang-

centrum, voogd, werkgever, huis-

baas, sportleraar, speelpleinwerker,

begeleidster, partner, … De getuige-

nissen, foto’s, verhalen over hun

contact, hun relatie, hun “samen-

werken” waren zo reëel, zo per-

soonlijk, zo menselijk, zo krach-

tig, zo mooi en écht gedragen door

dehelevoorbereidingsploeg.

Met het koor zongen we meermaals

als keervers: uit “een Beter land”

vanHermanvanVeen:

Iedereen blijft hopen

Dat hij nog een toekomst heeft

Bij haar intrek in een wooncentrum besloot de 101-jarige May Beelaerts-Goubau haar flat

te verhuren aan een Syrisch-Koerdisch gezin.

Rust voor zijn vermoeide hoofd

Een plek waar hij in vrede leeft

De kalender kreeg vorm en werd

meteen een krachtig verhaal om in

2017 regelmatig ter hand te nemen,

te lezen en niet alleen de kalender,

maar ook de oproep geformuleerd

als “Verklaring van Langemark” is heel

duidelijk en roept ons allen op tot

engagement,actie.

Naar een solidaire, vredevolle sa-

menleving

Veel te lang al worden er muren

gebouwd rond onze Westerse wel-

vaart en hebben we te weinig aan-

dacht voor de medemens, de vreem-

denieuwkomer,demigrant.

We zijn verontwaardigd over de

manier waarop onze beleidsmakers

soms omgaan met de problematiek

van vluchtelingen, migranten, en

dit op lokaal, Belgisch, Europees en

wereldvlak.

Daarom een oproep tot ieder van

ons, voor engagement, voor ont-

moeting, voor positieve ervaringen

en verhalen met onze medemens -

de vluchteling, de migrant - voor

een solidaire, vredevolle samenle-

ving.

Jij hebt mij terug een ziel gegeven

omvoorte leven

En zo kom ik terug bij de jongere

die ik begeleid, en bij Ahmed. Het is

heel beklijvend om “duo” te mogen

zijn als voogd met een minderjari-

ge vluchteling, die hier zonder zijn

ouders aangekomen is. Het is heel

mooi om als vrijwilliger dit te mo-

gen doen, maar het is nog mooier

te zien en te voelen hoe de vluchte-

ling zelf ook vrijwilliger wordt om

ons te helpen in het engagement als

voogd, in het dagelijkse werk in het

opvangcentrum. Ahmed was vele

malen aanwezig bij mijn gesprek-

ken om te vertalen, maar omdat hij

zeer snel ook onze taal leerde, naast

het Frans en het Engels dat hij goed

spreekt, hielp hij bijvoorbeeld ook

bij de consultaties van Kind en Ge-

zin in het opvangcentrum om de

informatie van de verpleegkundige

aan de moeders toe te lichten over

waarom vaccinaties voor de baby’s

hierzobelangrijkzijn.

Ahmed had ook een vraag voor mij:

hij zat in Damascus in het 3e bache-

lor “Franse literatuur”, maar hij

had zijn studie dus bruusk moeten

onderbreken omwille van de oor-

log en de gedwongen dienstplicht

die hem te wachten stond. Hij vroeg

me of hij zijn studies hier kon ver-

der zetten in het Frans. Ik ging

met hem op stap in Leuven om uit

te zoeken wat er mogelijk was aan

de KULeuven. En van het ene ge-

sprek naar het andere, bij de ver-

schillende diensten van de univer-

siteit zochten we uit wat er nodig

was. Het was een lange weg, van pa-

pieren, testen afleggen, diploma’s

vergelijken en laten erkennen. We

begonnen eraan in februari 2016

en toen we begin september samen

naar de universiteitshallen gingen

in de Naamsestraat om officieel in

te schrijven, waren we beiden, zo-

als een vader met zijn zoon, zo blij

en fier dat het gelukt was. Ahmed

kreeg zijn studentenkaart, en kon

starten met een “schakeljaar” aan de

faculteit Letteren en Wijsbegeerte –

richting Franse literatuur – in het

Frans. Volgend jaar, als alles goed

loopt, zijn master en afstuderen!

Priester Chris Saelens, vroeger werkzaam in de Brugse gevangenis, nam na de genocide,

een jonge Rwandees en zijn vijf broers en zussen, op in zijn huis. Hun ouders waren

vermoord.

een droom die in vervulling gaat.

Momenteel zit Ahmed in de exa-

menperiode. Tijdens de Kerstva-

kantie stuurde hij mij een artikel

door van de campuskrant van de

KULeuven. Hij werd geïnterview-

d, samen met een andere buiten-

landse student over hun leven en

ervaring aan de universiteit van-

uit hun vluchteling-verhaal. Ik be-

dankte hemomditmetmij te delen,

maar hij antwoordde: jij moet mij

niet bedanken, maar ik jou, want jij

hebt mij terug een ziel gegeven om

voorteleven.

Willy Cockx

Foto’s: Jan Crab & Wakker voor Vrede

Peene Peter via wetransfer.com
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Fietsweekend

Van vrijdag 5 mei, 18 uur, tot zon-

dag7mei2017, 16uur

Zo maar weg, op zoek naar de zoo

vanTenneville.

’t Was even schrikken verleden jaar

toenweophet fietsweekenddeSam-

réestraat insloegen. Ik werd voor-

bijgewalst door de vliegende Nor-

ta’s. Ik keek even of ik op mijn e-bi-

kezat…Wegwarenze.

Voor ons fietsweekend voor spor-

tieve fietsers en ‘pillendraaiers’

mikken we op een 70 kmvoor zater-

dag.

We verzamelen vrijdagavond vanaf

18 uur voor een bordje soep en een

potjepalaver.

Zaterdag vertrekken we om 10 uur

voor een tocht van ± 70 km, met de

picknickindefietszakken.

We mikken op de driehoek: Molen-

huis – Wibrin – Longchamps – Fla-

mierges – Tenneville – Ortho – Na-

drin–Molenhuis.

We fietsen langs rustige, verhar-

Molenhuuis Berismenil

de wegen. Voor wie er nood aan

heeft kan de batterij bijgeladen wor-

den in Tenneville in een cafeetje

waar we ondertussen onze picknick

kunnenverorberen.

We fietsen aan een gezapig tempo

om te genieten van de omgeving. Bij

tijd en stond maken we een stop. De

stevige klimmen doet ieder op zijn

tempo maar op de top wachten we

tot iedereenbovenis.

Na Bonnerue zie je rechts in de wei

een ‘lui paard’ dat er een spurtje uit-

perst.

In Withimont moeten we kiezen:

‘Gier af’ naar links of ‘gier af’ naar

rechts (lezen met een westvlaams

toetske). Eigenlijk is ’t rechtdoor.

Bij het binnenvallen van Tennevil-

le zien we rechts nog een rupsenwa-

gen. Tussen de zebra’s moeten we

de weg oversteken en daar ligt dan

hetcafé.

‘s Avonds eten we ’goeien boef’. Je

kan het verdunnen met bergbier of

klimwater…

Zondag mikken we op een tocht

van 40 km, noordwaarts: langs Do-

champs, Odeigne en Wibrin ko-

men we terug naar het Molenhuis.

Om 13 uur arriveren we terug in

Het Molenhuis. We eten ons buik-

je rond. Nadien wassen we samen af

enpoetsendekamers.

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toi-

letgerief, wandelschoenen, laar-

zen, huispantoffels, rugzakje met

drinkbusenbeker,zaklampen.

+ jouw fiets in goede staat + fiets-

herstelgerief + reservebinnenband

+fietshelm+fietstas.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

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

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

euro.

Verantwoordelijken: Hilde De Loo-

seenLeoVanNoten,

Gravin de Merodestraat 88, 2260

Westerlo / 016 69 79 37 / hildeenle-

o@yahoo.co.uk

Bankrekening Leo: BE39 0001 0314

2019 / Vermelding: fietsweekend +

naam+datum

vzw“MoulindeBelleMeuse”

p.a. Jo Roels / Koning Albertlaan 143

/3360 Korbeek-Lo ( Bierbeek ) / 0495

506175

MOLENHUIS BERISMENIL



FilmBeniFiles
Woensdag 3 mei 2017 van 20 tot 22 u.

Damiaancentrum – Sint-Antoniusberg 5

– 3000 Leuven

Inschrijven 5 euro via www.afrikafesti-

val.be

Iemand verliezen is een ingrijpend

gebeuren, het schudt mensenle-

vens grondig door mekaar. Het pro-

ject ‘Omtrent rouw en verdriet’

schenkt in 2017 volop de aandacht

aan het leven en hoe er afscheid van

tenemen.

Film Beni Files: Sinds 2014 wer-

den meer dan 1000 mannen, vrou-

wen en kinderen uit Beni bru-

taal afgeslacht. Vele anderen werden

verkracht en/of ontvoerd. Niemand

weet waarom. De wereld kijkt weg.

In deze beklijvende documentaire

geven 100 getuigen de slachtoffers

eengezicht.

(Vormingplus Oost-Brabant)

POSITIEF DENKEN EN DE

KUNST VAN HET GENIETEN

Op vrijdag 5 mei 2017 van 19.30 tot 22.00

u.

LDC Wijnveld – Wingerdstraat 14 – 3000

Leuven

Prijs: 7 euro

Begeleiding: Bart Schoovaerts

Je dag om zeep wegens een vlek op

je hemd? Je uitstap verknoeid omdat

de zon niet schijnt? Je humeur on-

dernuldoordeochtendfile?

Laat tegenvallers je leven niet ver-

gallen. Leer positief te denken! Een

dosis realisme geeft je alvast een

duwtje in de rug om (opnieuw)

te genieten van de kleine dingen.

Wedden dat je een pak bewuster zal

leven?

Tijdens deze cursus ga je op een in-

teractieve manier op zoek naar ge-

dachten die je onnodig belemme-

ren.Genietenkanjeleren!

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

OMTRENT ROUW EN VERDRIET

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD. * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Kernenergie:QuoVadis?
Verrassende waarheden en on-

waarheden omtrent radioactiviteit,
nucleaire afvalstoffen en scheurt-
jescentrales
Prof. Walter Bogaerts (Faculteit In-

genieurswetenschappen)

Dinsdag 18 april 2017

Fagen (bacterie-etende virussen):
sluipschutters tegen de superbacte-
rie?

Prof. Rob Lavigne (Faculteit Bio-in-

genieurswetenschappen)

Dinsdag 25 april 2017

Inlichtingen:
Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat
22-3000Leuven
Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

http://alum.kuleuven.be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA

“OOTT, als thuis wonen tijdelijk
nietkan.
Thuiszorgtraject voor Leuvense 60
plussers na een ziekenhuisopna-
me”
door Sofie van Hal, Centrum coördinator

OOTT

Datum: maandag 24 april 2017 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen.

4 FEDERATIE FRANDO

* Don Bosco anno 1968 *

EERSTE STEENLEGGING

Reeds worden de eerste voorberei-

dingen getroffen om de plechti-

ge eerste-steenlegging van ons ge-

meenschapshuis te doen. Het zal

een verrassing worden! Als U er

ook wilt bij zijn. Wij spreken af :

op zondag 22 sept., in de namiddag.

OK!

Parochieblad 15 augustus 1968

TER HERINNERING

Om de eerste-steenlegging van

onze nieuwbouw voor te bereiden,

vermoedelijk op zondag 29 septem-

ber in de namiddag, zullen we nog-

maals moeten vergaderen op maan-

dagavond 26 augustus te 20 u. op

de Koetsweg 15. Mogen we hiervoor

alle medewerkers van het opbouw-

werkverwachten?Danku.

Parochieblad 22 augustus 1968

HOERA WIJ BOUWEN

Zoals een (jong) gezin, naar een

woonst zoekt, zo ook onze paro-

chiegemeenschap. Onze jonge pa-

rochie heeft zich tot nog toe met

voorlopige behuizingen moeten te-

vreden stellen. Een garage, een

Op 29 september 1968 te 15 u. leggen we de eerste steen van ons Don Boscocentrum. De

bolhoed en paraplu, dat zijn de mannen van 27! Zij komen de eerstesteenlegging wat

opvrolijken

"platen"-kerk kon de groei naar

een levende gemeenschap niet te-

genhouden. We verlangden echter

al lang naar een echt "tehuis". We

hebben ervoor gespaard, gewerkt

en gewroet. Nu zijn we zover. De

aannemer heeft beloofd - na Leuven

kermis - te zullen beginnen bou-

wen. We zijn er blij om. Maar ge-

deelde vreugd is dubbele vreugd.

Daarom komen we op 29 september

1968 te 15 u. samen om onze vreug-

deteuiten.

Wedoenhetsamen.

Gelijk we tot nog toe van uit alle

...dat u allen echt zult meedoen ... met de kinderen, want voor hen zijn er ballonnetjes en

karamellen.

wijken, samen hebben gewerkt, zo

gaan we voortaan ook verder wer-

ken. Elke wijk zal dan ook aange-

zocht worden om zijn "steentje"

naar de "eerste steen-legging" te

brengen.

Wat het worden zal, kunnen we

nu echt niet vertellen. De "man-

nen van 27" zullen zorgen voor

een stunt, hoe dan ook, ze ko-

men met bolhoed en paraplu. En de

heer hulpbisschop P Schoenmaec-
kers komt ook, om met ons mee te

vieren en nog vele andere vrienden

vanonzeparochie.

Parochieblad 12 september 1968

OM DE EERSTE STEEN TE LEG-

GEN MOETEN WE MET VELEN

ZIJN!

Op 29 september 1968 te 15 u. leg-

gen we de eerste steen van ons Don

Boscocentrum. Dat beginnen we zo

stilaan al te weten. We hebben de

bolhoed met paraplu en rode bak-

steen al zien hangen bij onze vrien-

denvandeparochie.

Wat wil dat zeggen? De baksteen

is wel duidelijk. Dat is de eerste

steen. De bolhoed en paraplu, dat

zijn de mannen van 27! Zij komen

de eerstesteenlegging wat opvrolij-

ken. Ook de fanfare komt en de heer

hulpbisschop Schoenmaeckers en

velegenodigden.

Wij komen samen per wijk en bren-

gen ons deel van de eerste steen.

Wij brengen bloemen mee. Wij heb-

ben ons deel, groot en klein, bij het

bouwen van ons tehuis. Een puz-

zel zal daar het zinnebeeld van zijn.

Elke wijk brengt zijn deel aan. En

zo zijn we echt onmisbaar voor el-

kaar. Niet alleen op het bord dat in

de kerk hangt, maar bij dit feest

vooral en in het dagdagelijkse leven

nogmeer.

Wij hopen dat u allen echt zult mee-

doen en meekomen. Met de kinde-

ren, want voor hen zijn er ballon-

netjes en karamellen. En voor de

groten, nu, een frisse pint zal er al-

tijd zijn. En misschien trakteert mr.

Pastoorwel!

Parochieblad 26 september 1968

Wij brengen bloemen mee .... groot en klein, bij het bouwen van ons tehuis.

NAKLANK EERSTE STEENLEG-

GING

Een zeer hartelijk "Dank U" en een

dikke proficiat voor uw sympathiek

meeleven en meedoen in verband

met de eerste steenlegging van ons

centrum. Het was echt aanmoedi-

gend en zinvol: zoveel volk, groot

en klein, oud en jong, dat samen

feest vierde en uiting gaf aan hun

vreugde omdat wij toch al een stap-

ke verder staan in de opbouw van

onsgemeenschapsleven.

De zondagavondontspanning was

zeker geslaagd, zowel wat betreft de

opkomst als de gezelligheid om het

samenzijn. Een zeer oprechte dank

aan alle mensen die hebben mee-

gewerkt om alles zo goed te laten

verlopen: de mensen van het zang-

koor, de jongens en meisjes van de

uitbeelding, de mannen van den tap

die tot laat in de nacht hebben ge-

werktomallesbaastekunnen.

De opbrengst van dit feest bedraagt

ongeveer 25.000 fr. Proficiat. Laten

wijzosamenverderbouwen.

Parochieblad 17 oktober 1968

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

Op zondag 23 april is er in

de Sint-Antoniusparochie, na

de eucharistieviering, een ver-

koop van tombolaboekjes.

Een boekje kost 5 euro. Onze plaat-

selijke kern krijgt daar 30 % en ook

gaat er 30%naar een fonds ommen-

sen te steunen die het financieel

niet breed hebben, bv geneesmidde-

len te kopen, tussenkomst om een

zieke toch eens te kunnen laten ge-

nieten van een week vakantie met

Samana. De rest dient voor de alge-

mene werking van Samana te on-

dersteunen.

Warm aanbevolen!’
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