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Eugeen Vanhorenbeke, eerste pas-

toor van de Don Boscoparochie, be-

sloot in 1965, getroffen door de ar-

moede en miserie in Zuid-Amerika,

zich in te zetten voor de armen in

de krottenwijken van Casablanca in

Venezuela.

Het Caracas Hulpfonds werd hier

opgericht om hem de nodige gel-

den te bezorgen voor zijn levens-

onderhoud. Gaandeweg groeide het

Fonds uit tot een steunfonds voor

de bewoners van Campo Rico. En in

deze moeilijke tijden in Venezuela

kunnen ze onze hulp nog veel meer

gebruiken.

In nummer 2 van ons driemaandelijks

tijdschrift van april/mei/juni 2017 geeft

Pater Willy ons zijn indrukken weer bij

de huidige gang van zaken in Venezuela.

ENKELE INDRUKKEN

Wat volgt zijn enkele indrukken van op

de plaats waar ik woon en werk en van-

uit mijn dagelijks contact met de mensen.

Deze indrukken laten zien hoe hun leven

op een paar jaren tijd totaal is veranderd.

Hoge verwachtingen van President

Chávez

De overleden president Chávez,

met wie alles begonnen is, heeft des-

tijds grote verwachtingen gescha-

pen bij zowel de armen als niet zo

arme mensen. Deze verwachtingen

waren te mooi en te hoog gegrepen

voor de reële mogelijkheden van

Venezuela. Het positieve van hem

is dat hij de bevolking heeft wakker

geschud en hen een plaats heeft ge-

geven in het politiek panorama van

Pater Willy Polders

het land. Hij bood oplossingen aan

voor alle problemen. Jammer dat de

weg die hij hiervoor uitstippelde

naar chaos heeft geleid. Regelmatig

hoor ik oudere mensen jammeren

en zeggen dat ze nooit hadden ge-

dacht zoiets te moeten meemaken.

Aanschuivenaandewinkels

Iedere dag zie ik dichte rijen men-

sen urenlang onder een hete zon of

motregen aanschuiven om brood te

kopen. Niet altijd is er brood, en-

kel bij tussenpozen kan de bakker

zich van meel voorzien. Alle invoer

en de bedeling hiervan is in handen

vanderegering.

Elders wachten mensen ongedul-

dig bij de winkels waar de Staat af

en toe enkele basisproducten voor

een gesubsidieerde prijs verkoopt.

De laatste maanden is de verkoop

hier erg verminderd. De winkels

zijn dicht of er is praktisch niets te

krijgen.

Natuurlijk zijn er nog achterpoort-

jes waarlangs enkelen grote hoe-

veelheden weten te bemachtigen

om die nadien tegen woekerprij-

zen te verkopen. De arme buit de

arme uit, zoals men dat vroeger al

zei: “De mens is een wolf voor de

mens.”

Nieuwinitiatiefvanderegering

Sinds vorig jaar legt de regering

zich vooral toe op de organisa-

tie van “comunas” of gemeenten

naar Cubaanse stijl. De armenwij-

ken worden ingedeeld in “comu-

nas” van telkens een honderd tot

honderdvijftig families. Ook ik ben

bij zo’n comuna aangesloten. Zelf

had ik er niet om gevraagd, maar

mijn buren vonden het belangrijk

enwildenmijerbijhebben.

Eén keer per maand, naargelang de

regering nood heeft aan steun bij de

bevolking, kunnen we een zak van

een tiental kilo’s kopen, hoofdzake-

lijk meelspijzen tegen ongeveer een

vierde van de prijs. Een buitenkans-

je natuurlijk omwille van de hoge

prijzendiegeeldersbetaalt.

Als de vrachtwagen met de zakken

aankomt worden we verwittigd zo-

dat de uitverkorenen hun zak kun-

nen gaan afhalen. Dat kan om vier

uur ’s morgens zijn of ook om mid-

dernacht. Op die manier probeert

men vooral de arme mensen te voe-

den, hoewel zo één zak per maand

lang niet voldoende is. Mijn zak

is vlug verteerd. Dagelijks kloppen

mensen bij me aan voor een beet-

je maïsbloem, melkpoeder of pas-

ta. Laatst vernam ik dat een fami-

lie, die ergens spontaan had mee-

gedaan met een protestactie, van de

lijst werd geschrapt en dus geen zak

meer kon kopen. Dat is dan weer de

keerzijde van een initiatief dat we

goedzoudenkunnennoemen.

Eenuitdagingvoorelkedag

Alles draait rond eten. Waar kunt ge

eten tegen een betaalbare prijs ko-

pen? Hoe kunt ge iets klaarmaken

met het weinige dat voor handen

is? De kop boven water houden en

creatief omgaan met weinig, dat is

de uitdaging voor iedere dag. Niet

iedereen slaagt erin. Er is een mi-

nimum aan ontwikkeling en weer-

standsvermogenvoornodig.

Op school is het merkbaar aan het

aantal kinderen dat ontbreekt om-

dat men bij hun thuis bij gebrek

aan levensmiddelen alle interesse

indetoekomstverlorenheeft.

Anderen onderzoeken de afval

Antonio Castro, nieuwe pastoor van

Campo Rico

grondig om hier en daar nog iets

te vinden. Vroeger was dat de be-

zigheid van een paar voddenrapers.

Nu ziet ge zelfs kinderen zoeken en

zakken openscheuren om te zien of

ernogietsbruikbaarsbij is.

Een moeilijke opgave voor zieken

Ookde zieken en al degenen dieme-

dicijnen nodig hebben staan voor

een moeilijke opgave. Bij de apothe-

ker is er weinig te vinden. Antibi-

otica is totaal verdwenen. Bij een

eventuele hospitalisatie moet ge al-

les meebrengen wat ge voor de be-

handeling nodig hebt. Als ge geo-

pereerd moet worden, kan dat pas

gebeuren als ge alle medicamenten

en andere benodigdheden bij me-

kaar hebt gekregen. Een stagiair ge-

neeskunde vertelde me hoe zwaar

het hem viel op de afdeling van der-

tig kraambedden te staan waar al-

leen pijnstillers voorhanden zijn.

Het sterftecijfer bij pasgeborenen

en moeders is dan ook de laatste ja-

ren flink gestegen. De planten, de

geneesmiddelen van vroeger, wor-

denopnieuwaangesproken.

Illusiesverloren

Nooit heb ik zoveel honger gezien

en zoveel jongeren doelloos zien

rondlopen, de wanhoop nabij. De

jongeren zijn alle illusies voor de

toekomst verloren. Jonge koppels

kunnen niet samen beginnen om-

dat er ‘geen plaats is in de herberg’

zoalsdestijds inBethlehem.

Protest

Zelf ben ik geen getuige van op-

stootjes of protestacties. Zowel hier

in mijn parochie als in Campo Rico

is er niet veel te merken. Ik hoor

er enkel over praten. Men vertelt

dat het geboortehuis van Chávez

in brand gestoken werd en zijn

standbeelden in verschillende ste-

den omver zijn gehaald. Het poli-

tieke bewustzijn dat Chávez pro-

moveerde, heeft zich nu tegen hem

zelf gekeerd. Jammer genoeg zijn

er al in het land meer dan zestig

mensen omgekomen bij de protes-

ten.Datzijnerzestigteveel.

De mensen hier bij mij zijn heel

voorzichtig omdat ze weten dat de

officiële milities overal aanwezig

zijn en dat ze afhangen van de goe-

de wil van de regering om aan be-

taalbar eten te kunnen komen. Toch

hoor ik dikwijls hoe de meeste men-

sen verlangen naar een spoedige op-

lossing zonder de huidige presi-

dent, Maduro, die ze onbekwaam

vindenvoorzijntaak.

De Venezolaan is van nature uit

vredelievend, een levensgenieter,

geen vechter of aanhanger van een

of andere ideologie. Hij kan een fi-

losofie of een persoon aanhangen

zolang hij er winst in ziet, verder

gaat zijn fanatisme niet. Zo gebeur-

de het dat bij de laatste parlementai-

re verkiezingen in december 2015

twee derde in handen van de op-

positie kwam. Persoonlijk vind ik

het jammer dat Chávez zijn enorme

charisma verspild heeft. Hij had er

iets prachtigs van kunnen maken,

maar het is niet gebeurd. Venezuela

lijkt nu een beetje op de toren van

Babel die niet verder geraakte dan

een ruïne omdat de mensen elkaar

nietverstonden.

Pater Willy

Wijblijvensteunen

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven

in deze moeilijke situatie.

Je kan een bijdrage storten op onze reke-

ning BE06 4310 2248 0122 van het Ca-

racashulpfonds.

Hartelijk dank!

Wil je nader kennis maken met de wer-

king van het Caracashulpfonds, kan je te-

recht bij:

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een fiscaal attest wegens schenking.

CARACAS HULPFONDS - Moeilijke tijden in Campo Rico

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Don Boscocentrum “Ademtocht”

Als de spiritualiteit is verankerd in het ge-

leefde leven van elke moment en men de

sacraliteit ontdekt van het seculiere is de

spiritualiteit geen vlucht meer uit de we-

reld of een projectie van onze geestmaar de

beleving van het Leven in het leven, met

spontaniteit en diep bewustzijn. Effec-

tief, het is niet door aan het leven te ver-

zaken, door het te vluchten en door som-

mige aspecten van het leven te verlooche-

nen, dat men de eigen volheid kan berei-

ken.

Raimon Panikar

Op maandag 25 september 2017 ko-

men we deze maand een tweede keer

samen. Plaats van samenkomst is

de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo. Uur van samen-

komst: 20 uur.

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

Wanneer God zich immers laat ont-

moeten in de geschiedenis van de

mens die zijn enig beeld is, dan

kan hij niet zo gemakkelijk dienen

als verklaringsgrond of als oorzaak.

Veeleer moeten wij over hem spre-

ken als belofte en aansporing.

T.C. De Kruyf

KALENDERBLAADJE

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

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)

Lezingen in oktober Dinsdag 3 okto-

ber2017

Het nieuwe Europa: beschermen,

improviseren en tegenspraak toela-

ten

Prof. Luuk van Middelaar (Uni-

versiteit Leiden, Faculteit Rechtsge-

leerdheid)

Dinsdag10oktober2017Geen lezing

Dinsdag 17 oktober 2017 De weg naar

een duurzaam groeiende economie.

Wat kan de centrale bank en wat

kan ze niet? Dhr. Jan Smets (Gou-

verneur Nationale Bank van België)

Dinsdag 24 oktober 2017 Salafisme:

oorzaak van geweld en terreur?

Dhr. Jonas Slaats (Theoloog, schrij-

ver en activist)

Dinsdag 31 oktober 2017 Is waterstof

de brandstof van de toekomst? Een

blik op het energielandschap van-

daag en morgen. Prof. Jan Ron-

gé (Faculteit Bio-Ingenieursweten-

schappen). Info:. 016 32 40 01

SINT-FRANCISCUS VAN

ASSISIE

Zondag 17 september

24ste zondag door het jaar A

Eerste familieviering van het

werkjaar!

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven

Lector: Karel De Rocker

Zang en muziek: Pieter Vanderveken

Zondag 24 september

25ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Gedachtenis aan Yvonne Morissens

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS VAN PADUA

Zondag 17 september

Kindgerichte viering

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Sara Voets

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: kinderen

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 24 september

25ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Hermine

Vandoren, weduwe van de heer

Edgard Hamels

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Vanlammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

SINT-JOANNES BOSCO

Zondag 17 september

Vierentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 24 september

Vijfentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

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

Donderdag 14 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 19 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

20.00 uur Info avond Vormselcate-

chese

Donderdag 21 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 22 september

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 13 september

20u.: Blij Rondeel

Donderdag 14 september

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 15 september

VM: De Ark

Zaterdag 16 september

BBQ BuurtteateR

Zondag 17 september

11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 19 september

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 20 september

13.30 u.: Samana Crea

20u.: Blij Rondeel

AGENDA

LEUVEN+ Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uit-

stap met je vereniging, bedrijf, familie of

vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herin-

neringen aan jouw studententijd opha-

len, onbekende aspecten van Leuven ont-

dekken, genieten van een hapje en een

drankje onder begeleiding van een deskun-

dige gids? Heb je zelf een bepaald thema

in gedachten of wil je een volledige rond-

leiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je

altijdaanhet juisteadres.

Leuven, universiteitsstad :

* Van Erasmus naar nanotechnolo-

gie, een universitaire wandeling

Elk jaar bezoeken bijna 50.000 stu-

denten de oudste universiteit van

de Nederlanden.

Hoe leven en hoe leefden zij? Welke

verhalen gaan schuil achter de ge-

vels van colleges en bibliotheken,

fakbars en peda’s? Leuven is syno-

niem voor meer dan 500 jaar in-

novatief onderzoek: de big bang,

het gaslicht en een Samsonite koffer

zijn allemaal in deze stad bedacht.

Niet alleen de geschiedenis van

de universiteit komt aan bod, we

schenken ook aandacht aan haar

betekenis als internationaal eigen-

tijds centrum van wetenschapsbe-

oefening. Na afloop kan je met ken-

nis van zaken een groet brengen

aan de kotmadam op de Oude Markt.

Andere universitaire wandelingen:

- Op stap met de kotmadam

- Op stap met de professor

- Filosofenwandeling

- Op zoek naar Utopia

- Vijf eeuwen wetenschap aan de KU

Leuven

- Geleid bezoek aan de Centrale Uni-

versiteitsbibliotheek

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagdbijLeuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

kenopvoorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal

je 6 euro per persoon met een minimum

van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde

uur betaal je 45 euro extra per gids, Je tijd

gaat in vanaf het uur van afspraak. Be-

taling gebeurt via overschrijving na ont-

vangstvande factuur.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)
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Leo Page
Verenigingstraat 21
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tel. 016 252151 gsm 0479 508178
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CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
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(woensdag niet open)

Colofon



SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee

tel.016250459

Openvan09.30u.–11.30u.

Maandag:LieveenLutDeGeest

Dinsdag:ZusterMia

Woensdag:nietopen

Donderdag: Lieve Van Haegen-

borgh(Tinter)

Vrijdag:ArnoldVanhoucke

Parochieteam

ThierryVanCraenemvoorzitter

tel.016895540

thierry.vancraenem@telenet.be

LievenDries

Tel.016895540

Lieven.Dries@telenet.be

AnnemieMennes

tel.016356276

Johannemie.vam@skynet.be

JosVanAerschot

tel.016250341

Jos_vanaerschot@hotmail.com

MarionVanWouwe

tel.016256779

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochia-

le werken Gewest Leuven-Parochie

Sint-Franciscus001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster:LeoPage

leopage42@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel.016223811 (spaties)

Parochieploeg

CarolineVanAudenhoven,

pastoraalwerker

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

(spaties)

carolineva@telenet.be

MyriamNeves

Platte-Lostraat202,

3010Kessel-Lo

tel.016259690

myriam.neves@telenet.be

MirjamVanLammeren

Bierbeekstraat 14,

3001Heverlee

tel.016239524

mirjam.vanlammeren@gmail.com

MathieuVoets

Volhardingslaan30,

3001Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Bankrekening VZW

Antoniusvrienden Heverlee vzw

BE84001805224459

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster:LeoSwinnen

leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Contactadressen

Onzepriester: JefWauters

Cristianlaan43,3010Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Kerkraad

BartMeneve0486937347

JefWauters0485063038

GieSchoemaker016/261803

PatLaforce0495466658

HansPunter0497518258

Don Bosco op het web

www.ademtocht.be

webmasterJefWauters

jef.w@edpnet.be

Verhuur Don Bosco centrum

Informatie m.b.t. zalen, capaciteit,

dagprijs, voorzieningen en be-

schikbaarheid: www.donboscocen-

trum.be

Bezichtiging zalen: op dinsdag van

19.00 tot 20.00 uur na afspraak via

DirkWitters0474/501948

Verhuur&Administratie

Email: verhuur.donbosco@gmail.-

com of via sms/boodschap op 0487

/474604(HyacinthSymons)

Bankrekening BE65 7360 2462

1896 van Gemeenschapscentrum

DonBoscote3010Kessel-Lo

Nazicht

IreneJaubin0495784411

Technischesupport

Mobile nummer: 0497 36 23 34

(Bart Hendrickx, Dirk Witters,

RudyVandenPanhuyzen)

Sleutelkast

HansPunter0497518258

Nuttige adressen

Rondleiding op de abdijsite van

Vlierbeek

Hebt u nog nooit deelgenomen aan

een rondleiding op de abdijsite van

Vlierbeek? Grijp dan nu uw kans.

De allerlaatste rondleiding dit sei-

zoen vindt plaats op zondag 17 sep-

tember.

De gidsen van de Heemkundige

Kring Vlierbeek laten u alle hoekjes

van de voormalige benedictijnen-

abdij zien. En ze geven er de nodige

uitleg bij, vertellen verhalen over

vroeger en nu. Hoe was het vroe-

ger, toen er nog monniken verble-

ven? En toen het klooster opgehe-

ven werd en de voormalige abdij-

kerk uiteindelijk parochiekerk wer-

d, wat is er nadien met de abdijge-

bouwen gebeurd? En wat brengt de

toekomst voor deze oase van stilte?

Met gepaste trots zullen ze u

natuurlijk ook rondleiden in de

mooie Onze-Lieve-Vrouwkerk van

Vlierbeek.

U bent hartelijk welkom op 17 sep-

tember. Vetrekpunt is aan de wes-

terpoort, op het einde van de Vlier-

beeklaan om 15 uur. De wande-

ling duurt ongeveer anderhalf uur,

deelnemen kost 2 euro, voor kinde-

ren onder de twaalf jaar is het gratis.

info:www.abdijvanvlierbeek.be

Vlierbeek abdijsite

Verschillende manieren van rou-

wenbinneneengezin

Vrijdag 22 september 2017 van 19.30 tot

22.00uur

Een mama of broer sterft… De im-

pact op het gezin is enorm. Ieder-

een verliest iemand van heel dicht-

bij. Soms helpt dat de gezinsleden

om samen te rouwen. Maar vaak

rouwt ieder op zijn manier, met

soms strubbelingen van onbegrip

totgevolg.

Cineaste Petrolella Vander Hallen

schetst in ‘Het is net zo wonderlijk’

(met Lucas Van den Eynde) kor-

te portretten van een familie op de

ochtend dat vader sterft. De kortfilm

vormt het uitgangspunt om met

psychologe Liese Vijfeijken dieper

in te gaan op wat het betekent wan-

neer het rouwproces binnen een

gezin verloopt met verschillende

snelheden.

Praktischeinfo:

Waar? LDC Wijnveld, Wingerstraat

44,3000Leuven

Begeleiding:BartSchoovaerts

Prijs: 9 euro – Reductieprijs: 7 euro

Inschrijven: Jereserveert jeplaatsmet

eeninschrijvingmaarjebetaalt ter

plaatse.

https://www.vormingplusob.be/

omtrent-rouw-en-verdriet-

verschillende-manieren-van-

rouwen-binnen-een-gezin

Code: 175582

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

OMTRENT ROUW EN VERDRIET
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MOLENHUIS BERISMENIL

Kalender

Het Molenhuis heeft nog prachtige

activiteitenopdekalenderstaan.

22-24 september 2017: Herfstwan-

delweekend

25-29 september 2017: Wandelmid-

week

29 sept. – 1 okt. 2017: Stekskesweek-

end

20-22 oktober 2017: Werkweekend

29 okt. – 2 nov. 2017: Verstilde pa-

rels

24-26 november 2017: Creatief

weekend

Noggepland:

11-15 december 2017: Wandelmid-

week

29 dec. 2017 – 1 jan. 2018: Oud op

nieuw

19-21 januari 2018: Winterwandel-

weekend

02-04 februari 2018: Poetsweekend

09-11 februari 2018: Mutskesweek-

end

Hoeinschrijven?

Optie 1: Via onzewebsitewww.mou-

lindebellemeuse.be vindt u bij ‘Ac-

tiviteiten’ onze kalender. Klik op de

gewenste activiteit. Daar vindt u een

link naar ons inschrijvingsformu-

lier.

Optie 2: Vul het inschrijvingsfor-

mulier in achteraan in het Molen-

huisboekje en bezorg het aan de or-

ganisator.

contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulin-

debellemeuse/

MOLENHUIS BERISMENIL

Ritmeren van het leven is een pro-

ject dat de kapelgemeenschap van

Filosofenfontein aanbiedt aan men-

sen die in hun leven op een min

of meer systematische wijze verdie-

ping willen nastreven, door er een

zeker ritme van stilstaan en verin-

nerlijking in aan te brengen. Het

aanbod is bedoeld voor iedereen die

er behoefte aan voelt om rond dit

opzet samen te zijn. Ook mensen

die niet of nauwelijks vertrouwd

zijn met één of andere praktijk van

meditatie of persoonlijk gebed zijn

meer dan welkom. Er worden voor

deze mensen middelen aangereikt

die hen kunnen helpen daarin stap-

pentezetten.

We verbinden ons in dit project

niet aan één bepaalde spirituele tra-

ditie maar doen een breed algemeen

aanbod en laten verder iedereen vrij

inhoudelijk een eigen weg te gaan.

Het gemeenschapsvormend ele-

ment is vooral te vinden in het on-

dersteunen van elkaar om dat ritme

inderdaad aan te houden. Wat ons

ook bindt is de overtuiging dat we

een bepaalde structuur nodig heb-

ben om tot verinnerlijking te ko-

men.

Ons project beoogt allereerst het

vormen van een virtuele gemeen-

schap. Om elkaar ook letterlijk

te steunen, kan je deelnemen

aan tweemaandelijkse samenkom-

sten voor een gezamenlijk medita-

tief moment en voor uitwisseling

van ervaringen. Maar wie louter

virtueel wil meedoen, is ook meer

danwelkom!

Voel je hier iets voor? Dan verwel-

komen we jou van harte bij onze

groep!

Praktisch

Een infoavond over dit initiatief

gaat door in Filosofenfontein (Wa-

versebaan, 352 te 3001 Heverlee) op

dinsdag 19 september 2017 om 20u.

De tweemaandelijkse samenkom-

sten van het werkjaar 2017-2018

zijn gepland op de zondagen 22 ok-

tober 2017, 3 december 2017, 28 ja-

nuari 2018, 11 maart 2018, 29 april

2018 en 10 juni 2018, telkens van

9.00 tot 9.45u, in de kapel van Filo-

sofenfontein.

Wie graag deelneemt en/of op de

hoogte gehouden wil worden om-

trent dit initiatief, kan zich aan-

melden bij Ria Verschueren (riaver-

sch@gmail.com).

Ritmeren van het leven

VAKANTIECURSUSSEN

Op reis door het filmverleden.-Code:

Film

Drie lessen over het verleden van

de film. Door het bekijken en be-

spreken van filmfragmenten ver-

kennen we hoe, uit een simpel 19de

eeuws mechaniekje, stap voor stap,

een totaal nieuwe manier van ver-

tellen gegroeid is. We vertrekken

vanuit ons gezamenlijk patrimoni-

um: de collectie van het Konink-

lijk Belgisch Filmarchief, beter be-

kend als de Cinematek. Op onze

tocht zoeken we ook antwoorden

op vragen als: Waarom is een opna-

me van een bewakingscamera geen

film? Wie is eigenlijk eigenaar van

een film? Hoe komt het dat dit me-

diumonszokanboeien?

Seniorama:

vrijdagvan14tot16.30u.

Data:15,22en29september2017

Aantal lessen:3-Prijs:€15

Lesgever: Joris Raeymaekers, lid

van het filmteam van Seniorama en

werkte25jaar inCinematek.

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014
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Geachte Heer Vertegenwoordiger

van de minister voor Nederlandse

Cultuur, Heren burgemeesters en

Schepenen, Heren van het arron-

dissementeel K.W.B.-Verbond; Ver-

tegenwoordigers van de parochia-

le organisaties, Eerwaarde Heren,

Mevrouwen,GoedeVrienden.

K.W.B. afdeling H.Hart Tiense

poort viert vandaag haar 35-jarig

bestaan. 35 jaar is misschien min-

der spectaculair dan een zilveren

of gouden jubileum en toch, is elk

lustrum een viering waard, daar zij

getuigenis aflegt van een blijvende

werking.

Eén uur geleden dankten wij in de

Eucharistieviering de Heer voor al

de genaden die wij gedurende al die

jaren mochten ondervinden, het

was tevens een enige gelegenheid

om de afgestorven leden te geden-

ken, en dit in dankbaarheid, want

als wij nu nog vieren is het omdat

zoveel ontvallen leden een stuk van

hun leven, van hun vriendschap

veil hadden om hier op de parochie

van het H.Hart onze afdeling op te

bouwen.

Wij stellen resoluut deze avond in

het teken van de dankbaarheid, een

dankbaarheid die wij terugvinden

in de korte historiek, een dankbaar-

heid die gestalte krijgt in de dia-

montage over een deel van onze ac-

tiviteiten, en een dankbaarheid, die

ons zal toelaten in het derde deel

evennaardetoekomsttekijken.

Het is schier onmogelijk een vie-

ring als deze in te denken, zonder

korte historiek. Wij danken de heer

Doucet, die een schat van gegevens

verzamelde, waaruit wij nu putten.

Het begrip “werkliedenbond” is

ruimzestig jaaroud.

De lotsverbetering van de arbeiders

na de donkere negentiende eeuw

was hoofdzaak. Weldra besefte men

dat de arbeider niet alleen van brood

leeft, maar dat zijn vorming min-

stens zo belangrijk was. Deze ge-

dachte smeulde, maar de oorlog

1914-18 belette de concrete realisatie.

Wij wachtten tot 1925 om hier aan

de Tiense poort een interparochia-

le werkliedenbond te zien ontstaan.

Haar doel was de katholieke, soci-

KWB bezinning in Wespelaar 1946. Vlnr: Ruelens, Frits Van Haegenborgh, René Binnard,

Arthur Page

ale gedachte ingang te doen vin-

den. Plaatselijk was haar invloed

op de heropening van de St.-Au-

gustinusschool niet te onderschat-

ten. Wij mogen ook onderstrepen,

dat haar luttele ziekenkas, een mos-

taardzaadje was van de thans zo

bloeiende christelijke mutualiteit.

Haar bestaan wierp vruchten af,

maar de syndicale strijd tijdens de

crisisjaren zullen haar doen ver-

dwijnen.

Wat hier geleefd had werd in 1937

terug opgenomen, door Z.E.H. De-

meulder en de heer Alfons Sche-

pers. In 1937 was er aan de Tiense

poort, de derde en definitieve uitga-

ve van de werkliedenbond, arron-

dissementeel gezien, de eerste afde-

lingvandeK.W.B. inspe.

He pioniers van dat ogenblik waren

dhr. Doucet, voorzitter, dhr. Mat-

thijs, schatbewaarder en E.H. Van

Baelen Proost. Zij tekenden lijnen

en prestaties af, die heden, na 35 jaar

nog zijn blijven bestaan: algeme-

ne vergaderingen, recollecties, ont-

spanning en samenwerking met pa-

rochiale organisaties: de K.A.V. voor

het teerfeest; de K.A.J. voor het to-

neel.

Van 1939 tot 1945 is de beloken tijd:

leden verspreid ergens in België in

mobilisatietijd; verstrooid door de

bombardementen in 1940; in moei-

lijke omstandigheden levend ge-

durende de lange oorlogsjaren. De

werkliedenbond, roeide dan maar

metderiemendiezijhad:

- zij bleef in contact met de gemobi-

liseerde leden langs een onooglijk

blaadjeeneenpaargeschenkjes.

- zij zorgde voor de aanvulling van

de voorraad langs het werk van de

akker, die de vrije grond omtoverde

in moestuin of aardappelveld. Van

uitdie tijddagtekentdebandmetde

Boerenbond.

- de parochiale bibliotheek werd op-

gericht en de toenmalige bibliothe-

caris dhr. van Messem is het nog

- de kerstvergadering was een hoop-

vol gebeuren en de firma Van der

Elst zorgde voor de verrassingen.

Z.E.H. Cardijn lanceerde de slogan

“en toch schijnt de zon”. De oor-

logswolken trokken weg en na de

oorlog werd K.W.B. in het leven ge-

roepen. Het interparochiaal karak-

ter werd losgelaten en in 1945 kreeg

de St.-Antoniusparochie haar ei-

gen K.W.B. afdeling en ging K.W.B.

H.Hartopeigenwiekenzweven.

Na tien jaar gaven de pioniers de

fakkels door. Het trio Page, Binard

en Eerdekens namen het roer over.

K.W.B. kreeg meer en meer vorm,

en in 1947 verscheen “Raak" en ver-

trokonzespaardienst.

Sinds 1950 stapten de K.W.B.-ers

achter hun eigen vlag en niemand

zal de legendarische vlaggendrager

vergeten, die zelfs in de processie

het niet kon uithouden zonder de

nodigeStella-smering.

Heeft K.W.B. H.Hart wat te maken

gehad met de St. Augustinus school

en met de andere parochiale organi-

saties, zij ligt ook aan de basis van

de beroemde of beruchte “Nach-

ten van de Tiense Poort”. Haar zo-

merfeesten, met gekende namen als

Tony Gheys, Charles Janssens en

Co Flower, Bob Artoos en Jef Burm,

zijn zeker de vigilie van de Nach-

ten, waaraan de afdeling nog steeds

meewerkt.

In 1951 verandert het bestuur en

dhr. Vandenbroeck, Portauw en

Denonville leiden de afdeling naar

verdere groei en uitbreiding van ac-

tiviteiten.

De stuwkracht van Z.E.H. Wey-

nants kent iedereen en de gesleten

avonden in het cafeke, waar tus-

sen pot en pint het arbeidsvraag-

stuk dieper en ruimer werd bestu-

deerd,vergeetniemand.

De heren Van Boxmeer, Decoster

en ikzelf, samen met de ploeg wijk-

meesters, bleven en blijven voort-

werken.

Voor de genodigden, de oud-proos-

ten en de oud-wijkmeesters memo-

reren wij wat uit hun tijd nog be-

staat :

- wij steunen nog altijd vriend

Hendrickx die sinds 1947 in Mont-

sur-Meuse verblijft. Jaarlijks be-

zoeken wij hem en de verpleeg-

ster verklapte ons dat hij drie we-

ken op voorhand, aan jan en alle-

man vertelt dat de K.W.B. H.Hart

komt. De laatste jaren verleggen wij

onze hulpactie naar de gehandicap-

ten waar wij bij Sporttriptiek 1970

en 1971 alsook bij de opening van

KWB-toneelgroep, voorloper van BuurtteateR?

de beschermde werkplaats, een deel

van de bediening van de zaal voor

onzerekeningnamen.

- de algemene maandelijkse verga-

deringen gaan nog door met o.a. on-

derwerpen die de actualiteit volgen.

Een greep als voorbeeld: onderne-

mingsraad, politieke verkiezingen,

zoeklichten op het huwelijk, de

wereld in evolutie, veranderde op-

bouw van de gemeenschappen, TV

in het gezin, verzekeringen, bin-

nenhuisinrichting “doe het zelf”,

jeugdmisdadigheid, autotechniek,

fruit inhetverbruik.

- wij houden nog de adventsrecol-

lectieendezevandevasten.

- jaarlijks trekken wij naar Scher-

penheuvel.

- jaarlijksterenwij.

- St. Niklaas is uit de rij gevallen,

en in zijn plaats vieren wij Kerst-

mismetdekinderen.

- de jaarlijkse reis kent verlenging

en is ook naar het "buitenland” ver-

legd. De omgeving is ons dierbaar

en daar doen wij op onze manier

aansport:wijwandelen.

Al deze activiteiten zijn mogelijk

dank zij de financiële steun van het

ministerie, de cultuurraad van He-

verlee en weldra ook door deze van

Kessel-Lo. Daarom zeggen wij op-

rechtdankaanaldie instanties.

Genoeg gepraat. Laten wij in het

tweede deel kijken naar de dia-mon-

tage, die beperkt gehouden werd,

maar die een beeld ophangt van en-

kelevanonzemanifestaties.

*** na de dia-montage ***

Het dankbaar gedenken van zoveel

vrienden in het historisch over-

zicht, de merci aan allen die onze

activiteiten mogelijk maken nopen

ons tot een blik naar de toekomst.

Het arbeidsvraagstuk 1971-72 stelt

zich anders dan in 1937. De mate-

riële en sociale verbeteringen zijn

merkbaar, al blijft de menselijke

waarde op het arbeidsmidden nog

eenprobleem.

Dit brengt mee dat K.W.B. in de toe-

komst nog meer aan vorming zal

dienen te doen, dat het arbeidsmid-

den en zijn structuur haar blijven-

de zorg zal vragen, maar dat school-

hervormingen, pastorale raden, pa-

rochieraden, politiek en veel ande-

re domeinen haar niet onverschil-

lig kunnen laten. Hieraan te mogen

meewerken,stemtonsdankbaar.

Wij zijn nu lid van twee culture-

le raden: Heverlee en Kessel-Lo. Wij

hebben een taak om het cultureel

leven op de uithoeken van drie ge-

meenten (ook Korbeek-Lo, nvdr) aan de

leden niet te ontzeggen. Hier ligt

nog een groot terrein dat ruimer is

dan financiële steun. Er is nog reu-

zewerk te doen om onze taal te zui-

veren, onze lokalen te schikken,

onze vergadertechnieken te wijzi-

gen. Er is werk op de planken en

daaromzijnwijookdankbaar.

En als laatste punt een werking

voordenaastetoekomst.

Wij staan niet ver af van de agglo-

meratiesendefederaties.

Wij onderschatten misschien de be-

tekenis daarvan en daarom durven

wij vragen dat K.W.B. Verbond dat

tijdig voorbereid. De belangen van

werknemers in die nieuwe structu-

renzijnzeerbelangrijk.

Geachte Genodigden en beste

vrienden,

wij vertrekken na die 35 jaar met de

overtuigingdat

de K - van katholiek ons brengt

bij een daadwerkelijk christendom,

waarin wij het mens-zijn, christe-

lijkwillenduiden,

de W van werklieden wordt ruimer.

Wij zijn allen arbeiders voor een be-

tere wereld en het is hoopvol daar

waar wij leven, bewust of onbewust

aan die verbetering mee te werken.

de B van "beweging" blijft actu-

eel, want geen leven zonder "be-

weging”. Hier blijft de opdracht

te schiften: wat goed leek behou-

den, wat voorbijgestreefd is ver-

nieuwen.

In dankbaarheid nodigen wij U dan

uit, met ons het glas te heffen op de

toekomstvanonzeafdeling.

IkdankU

(Vermoedelijk voorzitter Cannaerts)

K.W.B. afdeling H.Hart Tiense poort vierde haar 35-jarig bestaan in 1972
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