
De (pre)zonale raad, de raad waar-

in afgevaardigden zitten vanuit de

7 parochies van onze (toekomsti-

ge) zone Kessel-Lo, heeft beslist om

te proberen een van de vluchtelin-

gen(families) op te vangen die door

een humanitaire corridor naar Bel-

gië zullen overkomen in de loop

van 2018. Het gaat om Syrische

vluchtelingen die momenteel in Li-

banon of in Turkije verblijven. De

150 Syrische vluchtelingen zijn ge-

ïdentificeerd op basis van “kwets-

baarheid”. Het gaat voornamelijk

om gezinnen met kinderen, maar

ook om enkele ouderen of perso-

nen met een bijzondere medische

problematiek. Er werd ook geke-

ken naar eventuele banden met ons

land. De bedoeling is dat deze men-

sen zo uit de handen kunnen blij-

venvanmensensmokkelaars.

Als Christenen proberen we zo een

antwoord te geven op de vraag van

Jezus om vreemdelingen op te ne-

men (Mt 25, 35 – evangelie op het

feestvanChristusKoning).

Daarvoor gaan we op zoek naar vrij-

willigers die deze mensen willen

onthalen door ze een jaar lang te

helpen thuiskomen in onze maat-

schappij. Het gaat o.a. over prakti-

sche dingen: zorgen voor huisves-

ting, installeren en bijeenzoeken

van huisraad zodat ze menswaardig

kunnen leven, mee de administra-

tieve problemen oplossen, ze ver-

welkomen in onze maatschappij die

voor hen heel vreemd zal zijn …

Voorlopig kunnen mensen die aan

dit project willen meewerken hun

naam opgeven aan Fons Boey, mee-

werkendpriester inKessel-Lo.

Seintje op alfonsboey@gmail.com

ofbelmeop0474293762

Ik was

vreemdeling,

jullie hebben

mij

opgenomen.
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is een discipline, het is de disci-
pline om te leren een stapje terug te zet-
ten, te leren onze aandacht te richten op,

of nog beter, ons totale zijn op God te

richten. Wij moeten ergens beginnen. Wij

moeten bij onszelf beginnen. Wij moeten

werkelijk beginnen om te leren ‘zijn’, ons-
zelf te zijn, niet te zijn door onszelf te de-
finiëren door wat wij doen, om het even of

het gaat om handwerk of een denkproces,

maar eenvoudig zijn.

John Main

Wij komen in de januarimaand sa-
men mediteren op maandag 8 en
maandag 22 januari. We vatten aan
om 20 uur in de Stille ruimte “A-
demtocht” in het Don Boscocen-
trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.
Wie eens wil mee mediteren is wel-
kom. Breng wel Jos Vermeulen op
de hoogte van uw komst.

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 28 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 29 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Dinsdag 2 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 4 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

***************************************
Sint-Franciscus

Donderdag 28 december

VM: Gastvrij Michotte Nederlands
14 uur: Seniorencafé

Zondag 31 december

11 uur: Zondagscafé
16u. en AV: Kalipso

Dinsdag 2 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands
14 uur: Seniorencafé

Woensdag 3 januari

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

ONDERSCHAT NOOIT

DE KRACHT

VAN EEN POSITIEF GEBAAR

bzn

Ik geloof in God waar ik licht kan
vinden, die Vader is van alle men-
sen. Die mij de taak geeft licht en
warmte door te geven, zodat er le-
ven en geluk mogelijk is voor ieder-
een.
Ik geloof in Jezus. Ik geloof dat
met Jezus’ geboorte, een Mens ge-
komen is waardoor ik Gods licht
kan zien. Die me de opdracht geeft
om mijn naaste lief te hebben, zodat
er vrede is voor arm en rijk.
Ik geloof in Gods Geest; in de
Geest die me de kracht geeft te groei-
en in mijn liefde tot God en tot de
anderen. Die mij wijst op mijn ver-
antwoordelijkheid om licht te zijn,
zodat ik iedereen weer nieuwe kan-
sen bied.
Ik geloof in onze gemeen-
schap; in mensen die in Gods
naam, openlijk of in stilte, licht van
licht trachten te zijn.
Ik geloof in mensen die de taak
op zich nemen, een wereld uit te
bouwen die bewoonbaar is voor ie-
dereen. Amen
Sint.Franciscusviering 17-12-2017

SINT-FRANCISCUS

Zondag 31 december

Heilige Famile

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Anna Rusakova

Maandag 1 januari

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Lector: Thierry Van Craenem
Muziek: Lieven Dries

Zondag 7 januari

Driekoningen – Openbaring

van de Heer

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Celine Bavin
Voorganger: Marcel Doms
Assistent : Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem
Nieuwjaarsreceptie in de
parochiezaal na de viering

SINT-ANTONIUS

Zaterdag 30 december

50-jarige huwelijksverjaardag van

Joseph en Chiara Sciancalepore-

Sancilio

13 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 7 januari

Kindgerichte Driekoningenviering

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

IEDEREEN VERDIENT

EEN PLEK IN DE ZON bzn

DON BOSCO

Zondag 31 december

Oudejaarsavond

Geen viering in Don Bosco

Zondag 7 januari

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

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

ZEURKOUSEN ZIJN SOMS

NIET TE STOPPEN bzn

VIERINGEN

Met pijn om het uit handen geven,

maar dankbaar om wat zij voor ons heeft

mogen zijn,

melden wij u het overlijden van
mevrouw Celine Bavin, wedu-
we van Emile Van Vaerenbergh
(+30.07.2016), geboren te Lovenjoel
op 18 maart 1923 en overleden te
Leuven in het Heilig Hartzieken-

Celine Bavin

huis op 12 december 2017, gesterkt
door het ziekensacrament.

De uitvaartliturgie vond plaats in
de Sint-Franciscusparochiekerk te
Heverlee op zaterdag 16 december
2017 om 10 uur.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2018.

Verstomd een stille stem,

nog stiller zal het zijn,

geen plaats meer tussen ons,

maar ook geen zorg en pijn,

jij maakte deel uit van het geheel,

uniek en vol herkenbaarheid,

de schakel is verbroken,

de lege plaats een feit,

verdriet vermengd met dankbaarheid,

want ... jij hoorde er zo bij.

(Gedachtenisprentje)

want ... jij hoorde er zo bij

‘2018’ Schreef je al in voor het paro-
chieblad van dat jaar?
Zo neen, doe dat dan nog vlug! We
zien u graag op onze lijst terug.
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Wij nodigen jullie uit voor de vor-

stelling van ons beeldje “Verbon-

denheid”, een creatie van beeldend

kunstenaar Frans Wuytack. (Het al-

taar in Ademtocht, Don Boscocen-

trum,isookvanzijnhand.)

Het beeldje vertelt heel wat over

onze keuzes en levensgeschiedenis.

Benieuwd om het allemaal te beluis-

teren, tebekijken,entebeleven?

Kom dan zondag 7 januari 2018 om

10.30 u. naar de viering in het Don

Boscocentrum.

Het zal geen viering zijn zoals ge-

woonlijk, maar wel een rustig ver-

wijlen rond de sociale werkelijk-

heid waarin we leven. De voorstel-

ling van het beeldje wordt omka-

derd door teksten, gedichten, live-

muziekensamenzang.

Daarna wordt een sobere Receptie

aangeboden in de gangen van het

Centrum.

We zouden wel graag weten wie er

allemaalgaatkomen.

Wil dus je deelname bevestigen en

ook melden met hoeveel personen

jegaatkomen.

Dit kan via e-mail monikenjos@s-

kynet.be of telefonisch: 016 44 59 91

Je kan ook nevenstaand strookje

bezorgen aan Chris Willicx, Lieve

Neukermans,MonikenJos

Liefstvoor1 januari2018

-------------------------------------------------

Wij - naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aantal personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

komen graag naar de Voorstelling

van het beeldje “Verbondenheid”

op7januari2018

--------------------------------------------------

Kunstenaar Frans Wuytack

VERBONDENHEID - Frans Wuytack

DIGITAAL FOTOTOESTEL Leer

je digitaal fototoestel kennen! Raak

je niet wijs uit alle functies en in-

stellingen van je digitaal fototoe-

stel? Dan kun je hier individue-

le hulp krijgen. Iedere woensdagvoor-

middagvanaf 10 u. kan je hiervoor

bij Seniorama terecht. Inschrijven via

het onthaal 016 22 20 14. Merk en

type van fototoestel opgeven. Toe-

stel moet opgeladen zijn of breng

een reservebatterij mee. Bijdrage: €

5, vooraf te betalen. Plaats: Seniora-

ma Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven
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Om licht te zien zijn wij gekomen,

een krans van mensen wereldwijd

die waakzaam van de mensen dromen

en werken voor gerechtigheid. (Harry

Wouters)

Verwelkoming

Voor deze tweede adventszondag hebben

we gekozen om veel muziek en zang te la-

ten klinken.

Onze orgelisten zijn Anne Peeters en Her-

man Beelen.

Eén figuur uit de bijbel vernoemen

we wel uitdrukkelijk: Johannes De

Doper. Hij roept ons om de goe-

de weg op te gaan. En we luiste-

ren ook naar het verhaal van Agnes

De Prins. In de campagne Samen te-

gen armoede van Welzijnszorg is

een project opgenomen ‘De sociale

kruidenier’, waar zij aan meewerkt.

HierkomtGodtot leven

Als jeooitopzoeknaarleven

eenplekvindtwaarmensen

godvergeten, ongeweten elkaar

dragen,

weetdan:hier komt God tot leven.

Als je ooit een samenleven mag er-

varen,

waar de stomgemaakte, stem krijgt

endeblindeuitzicht,

waar de kleingehouden mens wordt

grootgemaakt

endeverslaafdevrij,

weetdan:hier komt God tot leven.

Als jeooiteenmensontmoet

die zich oefent in rechtvaardigheid

en die vrede maakt tot tweede na-

tuur,

zeg dan maar: hier komt God tot leven.

Ontsteek het vuur opdat wij horen

het lied dat zingt in alleman

tot nieuwe mensen zijn geboren:

Vrienden met vrede hand in hand. (Harry

Wouters)

Aansteken van twee kaarsen op de

Adventskrans

Meer dan 1.7 miljoen mensen heb-

ben in ons land te weinig inko-

men om een menswaardig leven te

leiden, hun vaste kosten te beta-

len en volwaardig deel uit te maken

van onze samenleving. Welzijns-

zorg drukt dat uit met de slogan: 1

op 7 mensen haalt de meet niet. Het

leven kan beklemmend zijn en alles

behalve een leuke wielerwedstrijd.

Als alles duister is ontsteek dan een

lichtendvuur

datnooitmeerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

Leven in armoede is als een wed-

strijd waarin je gedropt wordt zon-

der keuze, met geen voorbereiding

en weinig tot geen ploegmaats, geen

strategie, geen idee van de route en

al helemaal geen bezemwagen. En

toch moet je rijden, en je hoofd

maakt steeds maar berekeningen.

De anderen hebben een oortje zodat

ze een overzicht van de koers heb-

ben, jij niet. Alles wat op je afkomt,

moet je ter plekke en vaak à l’impro-

visteregelen.

Als alles duister is ontsteek dan een

lichtendvuur

datnooitmeerdooft,

eenvuurdatnooitmeerdooft.

Armoede dat is met een bang hart

de deur opendoen als er onverwacht

wordt aangebeld, eendagofmeerde-

re je brievenbus niet durven open-

doen, vloeken omdat geld dat toe-

komt op je rekening steevast na de

uiterste betaaldatum van een of an-

dere rekening verschijnt, bezoeken

aan dokters en kinesisten uitstellen

omdatjehetgeldniethebt.

In je hoofd is het erger dan een wed-

strijd, het lijkt meer op een jacht-

partij waarbij jezelf het loslopend

wildbent.

JohannesdeDoper

In verschillende evangelies vinden

we het verhaal over het optreden

van Johannes de Doper. Johannes

was een profeet, die zich terugge-

trokken had in de woestijn van Ju-

da, aan de oevers van de Jordaan.Hij

riep de mensen op om zich te be-

keren en om opnieuw te luisteren

naar de woorden van de vroegere

profeten,zoals Jesaja:

'Bereid de weg van de Heer, maak zijn pa-

den recht!'

Vele mensen gaven gehoor aan zijn

oproep. Ze lieten zich dopen in de

Jordaan. Dat doopsel was een teken

dat ze nieuwe mensen wilden wor-

den en zich wilden voorbereiden op

de komst van God in hun leven. Jo-

hannes kondigde ook de komst van

deMessiasaan:

iemand die krachtiger was dan hij en die

zou dopen met de heilige Geest en met

vuur.

Alleen Lucas vertelt bovendien dat

mensen aan Johannes komen vra-

gen wat zij moeten doen. Johannes

geefthunconcreterichtlijnen.

'Deel je bezit en je voedsel met degenen die

minder of die helemaal niets hebben.'

Aan de belastingontvangers en sol-

daten zegt hij dat ze geen misbruik

mogen maken van hun positie: nie-

manduitbuiten,nietafpersen.

Om licht te zijn voor alle landen,

een gloed die warmte geeft en hoop,

een bron van brood in alle handen:

de hemel houden wij ten doop. (Harry

Wouters)

Socialekruidenier

Johannes' oproep tot bekering is

dus heel concreet. Het is niet moei-

lijk die oproep te vertalen naar onze

tijd. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan

in de adventsacties van Welzijns-

zorg: Samen tegen armoede. We

luisteren naar wat Agnes De Prins

onshieroververtelt.

Getuigenis–Samenvatting

Als Sociale Kruidenier willen we

mensen met een laag inkomen aan

een betaalbare prijs laten winkelen

in een omgeving waar plaats is voor

een kopje koffie of thee, een gezel-

lige babbel of activiteit. De solidari-

teit tussen mensen die het moeilijk

hebben en mensen met een inko-

men is belangrijk in het kader van

armoedebestrijding. Ook buurtbe-

woners worden bij het project be-

trokken. Dit als vrijwilliger, maar

ook als mogelijke klant van de win-

kel.

Je kan in de winkel terecht voor

een ruim aanbod aan verse voe-

ding, droge voeding, onderhouds-

en hygiëneproducten. We werken

met twee prijzen. Een prijs voor

mensen die het financieel moei-

lijk hebben en een marktconforme

prijs.

De werking is grotendeels in han-

den van vrijwilligers. Zie je je-

zelf als chauffeur, in de winkel of

het magazijn, bij de communicatie

of andere vormen van ondersteu-

ning? Kom dan zeker eens langs of

laat jouw gegevens achter op onze

website: www.socialekruideniervl-

b.be - info@socialekruideniervlb.be

Socialekruidenier

Hal 5, Locomotievenstraat 3010 Kes-

sel-Lo

Openingsuren Di., Wo. en Do. van

13tot17u.

Tafelgebed: Samen aan een grote

tafel

(Adventskalender dinsdag 19 dec)

Samenaaneengrotetafel.

Er gaat geen weekend voorbij of het

evangelie en de bredere Blijde Bood-

schap dagen ons uit om verder te

gaan in het breken en delen. Jezus’

visioenhoudtonswakker.

Hij zegt: je staat er niet alleen voor.

Dat is bemoedigend. Maar hij ging

ookaltijdeenstapjeverder.

Breken en delen is niet alleen een

kwestie van het goede moment om-

dathetonsgoeduitkomt.

Hij daagt ons uit om ook in eigen

veltesnijden.

Ga maar in de tegenstroom staan,

zegtHij.Engavergenoeg.

IJver samen met anderen zodat dit

vorm krijgt in het concrete leven,

in wetten, in instellingen, in de sa-

menleving.

Het breken en delen van Jezus is

misschien een grotere uitdaging

voor deze tijd endezewereld danwe

ooit hadden durven denken. (Tuur

Van Empten)

Kom aan het licht, kom weer tot wereld,

neem wanhoop weg en duisternis,

laat zonder last van leugens leven

het mensenkind dat toekomst is.

Zegen

Wijvragenzegen:

voor hen die het moeilijk hebben,

voorhendieziekzijn,

voor hen die onderdrukt worden,

voor hen die te lijden hebben onder

oorlogengeweld;

dat ook zij zegen mogen ondervin-

den.

Datwijelkaartotzegenzijn,

datwijhetgoedewensen

aan onze huisgenoten en aan onze

vrienden,

aanallendieonzehartelijkheid

en ons medeleven nodig hebben.

Dat God ons mag zegenen alle da-

genvanonsleven,

ingoedeenkwadedagen.

datwijsteedsmogenweten

datGoddichtbijonsis.

Uit de Adventsviering van 10 december

2017 in het Don Bosco Centrum

Lieve, Ingrid en Agnes – Majo en Jozef –

Anne en Herman

ONTSTEEK EEN LICHTEND VUUR

GESPREK@HOME

Vluchten is van alle tijden. Het is al-

lesbehalve een zwart-wit verhaal.

De recente instroom van mensen op

zoek naar een nieuwe thuis roept

verschillendevragenop.

Waarom gaan mensen op de vlucht?

Wat drijft hen om zo’n gevaarlijke

route te nemen? Hoe gaat het ver-

der eens ze in België aankomen?

Welke gevolgen heeft dit voor onze

samenleving en voor mijn buurt?

Maar ook: Hoe ga ik om met deze

nieuwe realiteit? Wat kan ik doen

als individu?

Ben jij, net als heel wat anderen, op

zoek naar antwoorden en manieren

om dit alles een plaats te geven? Dan

kan je vanaf nu beroep doen op Vor-

mingplusOost-Brabant.

Onze gespreksbegeleiders komen

graag naar jouw huiskamer (al mag

dat natuurlijk ook het lokaal van je

vereniging zijn) om samen met jou

en een groep van geïnteresseerden

ingesprektegaan.

Concreet verwachten we van jou dat

je een groep (een klein groepje of

een grote bende, bij je thuis, op je

werk, op school (17+), in je vere-

niging…) samenbrengt. Wij zorgen

voor een begeleider. Het organise-

ren van zo’n avond is volledig kos-

teloos, je zorgt enkel voor een hap-

jeeneendrankje.

Interesse? Neem contact op met Pa-

tricia Toebinte via 016 525 904 of

patricia.toebinte@vormingplusob.-

be. We plannen dan samen een af-

spraak.

Periode:Tot juni2018.

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



ExpoErasmus’dream

KU Leuven viert opnieuw een

500ste verjaardag. In 1517 stichtte

Hieronymus Van Busleyden, geïn-

spireerd door Erasmus, het Collegi-

umTrillengueinLeuven.

Het college is een uniek stukje ge-

schiedenis dat bijdroeg tot de ont-

wikkeling van de Leuvense univer-

siteit als een leidend centrum van

hethumanismeinEuropa.

Dat jubileum wil de universiteit

niet zomaar aan zich laten voorbij-

gaan:

een unieke en dynamische tentoon-

stelling, een educatieve zoektocht

voor kinderen, een nieuwe publi-

catie, een erfgoedwandeling en een

culinair parcours naar het college

op de Vismarkt – voor elk wat wils!

InfoTentoonstelling:

Tot 18 januari 2018 – 10.00 – 17.00

uur

Universiteitsbibliotheek, Mgr. La-

deuzeplein21,3000Leuven

5euro/4euro(incl.audiogids)

Gratis toegang voor KU Leuven stu-

dentenenpersoneel

Groepsbezoeken zijn 4 euro p.p.

(10-20 personen) + 30 euro voor een

gids, te boeken via wieland.craps@-

kuleuven.be

Combitickets met Museum M aan

14 euro p.p. te boeken via bezoek-

m@leuven.be

Erasmus expo

Volgens een oud verhaal over oud

en nieuw uit Noorwegen. Een jon-

gen gaat op oudejaarsavond zijn

opa en oma opzoeken, maar ver-

dwaalt in het besneeuwde bos.

Hij ontdekt twaalf mannen, die de

twaalf maanden van het jaar voor-

stellen, die rondom een vuur zit-

ten. Hij wordt gevraagd te helpen

met een goede overgang van het

oudenaarhetnieuwejaar.

Geeft januarieensneeuwtapijt,

dan zijn we gauw de winter kwijt.

Isfebruarikilennat,

hijbrengtonskoreninhetvat.

Nooit ismaartzozoet,

of 't sneeuwt op de boer zijn hoed.

Alsaprilblaastopzijnhoren,

Is 'tgoedvoorhooienkoren.

Veelonweer inmei

danzingtdeboerjoechei.

Junimeerdroogdannat,

vultmetgoedewijnhetvat.

Wilseptembervruchtendragen,

danin julihitteomteklagen.

Geeftaugustuszonneschijn,

zekerkrijgenwegoedewijn.

Septemberregenophetzaad

komthetboertjeweltestaad.

Oktobermetgroeneblaan,

duidteenstrengewinteraan.

Als 't in november 's morgens

broeit,

wis dat de storm dan 's avonds loeit.

December veranderlijk en zacht,

geeft een winter waar men om lacht.

‘Gezondheid, geluk, vrede en

vreugde’ gewenst!

VAN OUD naar NIEUW - ‘Gezondheid, geluk,

vrede en vreugde’ gewenst!

4 FEDERATIE FRANDO

Hetlooptalseenrodedraad

doorheendeoudeverhalen

die in de bijbel opgetekend staan:

datdoodenduisternooit

het laatstewoordhebben.

Angstenonmachtevenmin.

Datlevengoedkanworden

envredebereikbaar is.

Dat ieder mens rechtop kan komen

ombeeldvanLiefdetezijn.

Een droom van ieder mens die in de

loop der eeuwen een belofte werd

waarGodzelfborgvoorstaat.

Totopvandaagzet

diebeloftemenseninbeweging.

Geenduister,

ofzijzieneenlichtpunt.

Geenvastgeroestesituatie,

ofzijvindeneenuitweg.

Klaarenhelderzienzij

dewerkelijkheidonderogen,

maar leggen zich niet neer bij de fei-

ten.

Zeblijvenhopen,gaandeweg.

Zewetenvanbeter.

CarlosDesoete

Ze blijven hopen, gaandeweg.
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