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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Haast alle christenen hebben een functi-

oneel idee meegekregen over het nut van

de plaatselijke christengemeenschap: zij

brengt ons samen voor de sacramentele

eredienst (die vaak als routinetaken ge-

zien worden).

Maar ik denk dat we daarvan enigszins

moeten loskomen en erkennen dat we be-

halve voor de sacramenten ook voor an-

dere dingen, studie en gebed… tijd moe-

ten maken. Degenen onder ons die over

de vrijheid beschikken, zouden zich moe-

ten afvragen waar de eenheid van de Kerk

ligt en waaruit die eenheid bestaat. Het is

een eenheid die fundamenteel bestaat in

samen kijken naar Christus en doorheen

Christus naar het mysterie van de Vader.

Als niet genoeg mensen naar het mysterie

kijken, wordt eenheid gezien in functio-

nele termen –vergaderingen plannen, ver-

plichtingen naleven – en missen we het

vitale en levende element.

Rowan Williams – Uit ‘Stilte en ho-

ningkoek: Wijsheden uit de woes-

tijn ‘

Onze volgende meditatie-avond in

april is op maandag 16 april 2018.

We komen deze maand ook samen

op maandag 30 april.

Aanvang 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

Onomstotelijke, mathematische,

proefondervindelijke bewijzen

zijn er niet. Geloven houdt altijd

iets in zich van niet zien, maar

toch… Toch worden wij ook van-

daag weer uitgedaagd om ons zon-

der te zien, vol overgave aan God

toe te vertrouwen. Maar voor al die

momenten dat ons dit niet altijd

lukt doen we nu een beroep op U

Heer.

Heer, het is wel eens moeilijk te

leven in een wereld die telkens

vraagt om harde bewijzen, een we-

reld waarin geen plaats is voor won-

deren en ervaringen die te maken

hebben met U.

Christus, we hebben soms moeite

met de geloofsverhalen die in de bij-

bel staan. We zoeken naar bewijzen

voor uw bestaan en voor alles wat

we niet kunnen verklaren. Maar

wat we ook proberen, we kunnen

U niet aantonen met een scheikun-

dig proefje of met een logische re-

denering. We moeten het doen met

onze eigen ervaringen en de verha-

len van anderen. Doe ons ervaren

dat dat voldoende is.

Heer, er zijn van die momenten

waarop we niets van U moeten heb-

ben, vooral op momenten van ver-

driet en tegenslagen. Maar op ande-

re momenten zijt Gij de strohalm

waaraan we ons vastklampen en is

ons geloof onze enige houvast. We

zouden zo graag wat steviger staan,

niet heen en weer willen geslin-

gerd worden tussen geloof en twij-

fel. Laat ons ons evenwicht vinden

in U. Uit de Beloken Pasen viering Sint-

Franciscus

BELOKEN PASEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 april

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Familieviering - Brodenviering

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Eerste communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 29 april

5e zondag na Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Martine Celerier

Voorganger: Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Viool: Sayana Tchankova

Sayana Tchankova is een Russische

violiste. Op de leeftijd van 7 begon ze

viool te spelen. Ze kwam naar België

en studeerde aan het conservatorium

van Gent bij Mikhail Kugel. Zij

behaalde een pedagogisch diploma

voor het hoger secundair onderwijs

in belgie. Vanaf 2003 werkt ze in

Belgie als freelance-violiste in

verschillende orkesten: orkest v/d

Munt, Charlemagne-orkest, het

orkest v/d Vlaamse Opera,

kamerorkest van Wallonie, het

orkest “Nuove Musiche” en het

Antwerp Symphony Orchestra.

Samen met organiste Anna

Rusakova zal ze ons die zondag laten

genieten van mooie muziek voor,

tijdens en na de viering. U bent meer

dan welkom.

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 april

4de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Henri Nagant

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Donderdag 26 april

11 u. Lentefeest van Samana Sint

Antonius en Park Heverlee

Assistenten: Caroline Van

Audenhoven en Myriam Neves

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 april

Eerste Communie

11 u. Eerste Communieviering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Lectoren: de Eerste

Communiekantjes

Homilie: pater Walter Verhelst

Geluid: Leo Swinnen

LIEVER ZACHT-MOEDIG

DAN KEI-HARD bzn

VRIENDSCHAP

GEEFT JE HART VLEUGELS bzn

EEN DAG NIET GELACHEN

IS EEN DAG NIET GELEEFD bzn

DON BOSCO

Zondag 22 april

Vierde paaszondag: Dag van de

aarde

Geen viering in Don Bosco

Zondag 29 april

Vijfde Paaszondag

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

KALENDERBLAADJE

Wij mogen dan ook verwachten en

moeten er ons voor inzetten dat in de

uitbouw van onze maatschappij

meer aandacht gaat besteed worden

aan de diep-menselijke waarden. Er

moet weer plaats gemaakt worden

voor de niet onmiddellijk op

resultaat gerichte behoeften van de

mens.

W. Deckers

VIERINGEN

Alles heeft zijn uur.

Voor al wat er onder de hemel

gebeurt, is er een vaste tijd.

Een tijd van welkom heten

en van afscheid nemen,

een tijd van groeten

en uitwuiven,

een tijd van dankbaar

terugblikken.

Op donderdag 5 april 2018 namen

we in de Sint-Franciscusparochie-

kerk te Heverlee afscheid van de

heer Roger De Meulenaere, echt-

Roger De Meulenaere

genoot van Prudence Robberechts,

geboren in Baardegem op 14 juni

1930 en overleden in het UZ Leuven

campus Gasthuisberg op 29 maart

2018, gesterkt door het ziekensacra-

ment.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2018.

Roger kon buigen over enkele ster-

ke eigenschappen die zijn leven

vulling hebben gegeven, zolang

hij kon!

Tekenen en schilderen was een ge-

liefde hobby: opvallend is de 'Rode

Roos' gedrukt op de rouwbrief en

ook op het bidprentje, een weerspie-

geling van zijn geliefde echtgenote.

Met zijn vaardige handen bewerk-

te hij eveneens houten panelen tot

voorkeurmeubelen, die nog immer

het sieraad zijn in zijn woning,

nú vooral een dankbare herinne-

ring, ook aan zijn perfectionisti-

sche geaardheid. Een ingesteldheid

die eveneens op zijn werkterrein

waardering genoot !!!

Bovenop typeerden hem zijn trou-

we band met zijn vrouw en kinde-

ren. De kern van de gekozen Evan-

gelietekst "Heb elkaar lief" heeft hij

met Prudence 57 jaar lang mogen

beleven.

Sinds augustus begon hij te sukke-

len met zijn gezondheid. In de stilte

van de Goede Week, 'stil' zoals hij-

zelf heeft geleefd, nam de Heer zijn

ziel als een kostbaar geschenk mee,

een vrede tegemoet, die wij nog niet

kennen. Zr. Ann francis

Alles heeft zijn uur...

FILM IN SENIORAMA

“The remains of the day”

Verenigde Staten, Groot-Brittanië –

1993 – 134 minuten

van: Kazuo Ishiguro, Ruth Prawer

Jhabvala, met: Anthony Hopkins,

Emma Thompson

De beroemde confrontatie van

Emma Thompson en Anthony

Hopkins, de huisbewaarster en de

butler, die elkaar weerzien na hun

dienstperiode. Een mooi tijdsbeeld

van de periode vóór WO II, boorde-

vol nostalgie.

Datum: vrijdag 20 april 2018 van

14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro
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Pater Willy Polders laat ons weten

dat hij, ondanks zijn verhuis naar

San Félix, het reilen en zeilen in

de parochie Campo Rico van nabij

blijftopvolgen.

Hij laat ons ook kennis maken met

een aantal jongeren die, ondanks de

moeilijke omstandigheden waarin

ze opgroeien, de hoop op een bete-

retoekomstnietopgeven.

Vandaag laten we hem aan het

woordoverzijnverhuis.

Ikbenverhuisd

Vandaag acht dagen geleden ben ik

verhuisd naar San Félix, een stad

op negen uur rijden van Caracas.

Ze hebben het mij gevraagd om hier

te helpen in een grote parochie van

de Salvatorianen. Het is een uitge-

strekte parochie met veel barrios,

armzaliger dan Campo Rico. Ik heb

dit aanvaard zolang mijn krachten

dit toelaten. Op dit ogenblik is het

klimaat gunstig, rond de achten-

twintig graden, maar binnenkort

zal de temperatuur meer dan dertig

gradenbedragen.

Kort vóór de verhuis ben ik nog in

Campo Rico geweest en heb ik de

kinderen een interview afgenomen.

In de toekomst zal Francisco Rodri-

guez dit doen. Hij is trouwens al-

tijd aanwezig geweest bij alle inter-

views. Hij zal dat blijven doen in

mijn plaats. Ik heb hem gevraagd

teksten voor het boekje te schrij-

ven, die ik dan vertaal, ofwel me ge-

gevens te bezorgen waarover ik dan

een artikel zal schrijven. Ook Ana

de Fernández was steeds aanwezig

bij het afnemen van de interviews.

De laatste keren zorgde Pater Luis

voor het maken van de foto’s. Het

is dus een kleine ploeg: Francisco,

Padre Eugenio

Pater Willy Polders

Ana en Pater Luis. Ik denk wel dat

het zal lukken, vooral omdat Fran-

cisco en Ana de geschiedenis van

het werk van Pater Eugenio goed

kennen en sterk gemotiveerd zijn.

Van mijn kant blijf ik verbonden

met Campo Rico. Bovendien wonen

en werken hier in de parochie de

dochter van Luis Silva en haar man.

PaterWilly

Wijblijvensteunen

Dankzij de steun van het Caracas-

hulpfonds houden de vertrouwe-

lingen van Padre Eugenio het vol

om naar zijn voorbeeld op te komen

voor de kansarmen in Campo Rico.

Met jullie steun aan het project

van de studiebeurzen beantwoor-

den jullie consequent de oproep

voor een rechtvaardiger samenle-

vinginhetverreCaracas.

Uit de vele dankbrieven die we ont-

vangen blijkt hoe zinvol onze jaar-

lijkse financiële steun voor de be-

wonersvanCampoRicois.

Het Caracas Hulpfonds blijft steun geven

in de moeilijke tijden nu in Caracas.

Je kan een bijdrage storten op onze reke-

ning BE06 4310 2248 0122 van het Ca-

racashulpfonds.

Waarvoor onze dank!

Vanaf een bedrag van 40 euro ontvang je

een attest wegens schenking.

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.

Caracashulpfonds
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“Ik was vreemdeling, jullie hebben

mijopgenomen.”

De zonale ploeg, waarin afgevaardigden

zitten vanuit de 7 parochies van onze pas-

torale zone Kessel-Lo, heeft beslist om te

proberen een van de vluchtelingen (fami-

lies) op te vangen die door een humanitai-

re corridor naar België zullen toekomen in

2018.

Het gaat om Syrische vluchtelin-

gen die momenteel in Libanon of

in Turkije verblijven. De 150 Syri-

sche vluchtelingen zijn geïdentifi-

ceerd op basis van “kwetsbaarheid”.

Het gaat voornamelijk om gezin-

nen met kinderen, maar ook om en-

kele ouderen of personen met een

bijzondere medische problematiek.

Er werd ook gekeken naar eventuele

banden met ons land. De bedoeling

is dat deze mensen zo uit de handen

kunnen blijven van mensensmok-

kelaars.

Als Christenen proberen we zo een

antwoord te geven op de vraag van

Jezus om vreemdelingen op te ne-

men (Mt 25,35). Daarvoor gaan we

op zoek naar vrijwilligers die deze

mensen willen onthalen door ze

een jaar lang te helpen thuiskomen

inonzemaatschappij.

Het gaat o.a. over praktische din-

gen: zorgen voor huisvesting, in-

stalleren en bijeenzoeken van huis-

raad zodat ze menswaardig kunnen

leven, mee administratieve proble-

men oplossen, ze verwelkomen in

onze maatschappij die voor hen

heelvreemdzalzijn…

Zorgen voor huisvesting geeft nog proble-

men. En de tijd begint te dringen.

Weet je een oplossing of wil je meewerken:

Neem dan contact op met meewerkend

priester in Kessel-Lo:FonsBoey.

Seintje op alfonsboey@gmail.com of tele-

foneer naar 0474/29 37 62

Dank!

Humanitaire corridor

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren –

Leuven Waar trekken we de grens?

Enwaarom?

Onze letterenonderzoekers kijken

naar de grens. Ze verkennen wel-

ke rol verschuivende landsgrenzen

hebben gespeeld in het verleden en

hoe ze onze toekomst mee vorm

kunnen geven. Maar ze zoeken ook

andere grenzen op: de grens tus-

sen standaardtaal en dialect, tussen

wetenschap en entertainment… Zo

ontdek je samen met hen hoe gren-

zen onze visie op de wereld bepalen

enonsbeeldvanonszelf.

De grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

De manier waarop wij een grens

oversteken – de wachtrijen, de pas-

poort- en visa controle en het occa-

sionele scannen van vingerafdruk-

ken en irissen – roept meestal niet

veel vragen op, hooguit wat irrita-

tie. Het vertraagt onze reis, maar we

hebben het aanvaard als een essen-

tieel onderdeel van menselijke mo-

biliteit.

Toch zijn die praktijken niet zo

oud en hebben ze een specifie-

ke ontstaansgeschiedenis die nauw

verbonden is met migratie en idee-

ënovermigranten.

Om die geschiedenis te begrijpen

keren we terug naar 1880, naar de

Verenigde Staten, waar alles in zijn

werk werd gesteld om één bepaal-

de groep migranten toegang tot het

grondgebied te ontzeggen: de Chi-

nezen. Ondanks de racistische mo-

tieven om dat te doen, werd de con-

trole zelf in steeds meer neutra-

le termen geformuleerd en uitge-

breid naar meerdere regio’s en be-

volkingsgroepen.

Tegen 1930 hadden praktijken van

grenscontrole zich zo wijd vertakt,

dat we kunnen spreken van een we-

reldwijd internationaal migratiere-

gime.

In de loop van de twintigste eeuw

veranderde de status van paspoor-

ten soms, maar het principe ven

grenscontrole gekoppeld aan iden-

titeitsdocumentatie hield verras-

sendstand.

Om prangende migratiekwesties

van vandaag, zoals het vluchtelin-

genvraagstuk of ‘illegale’ migratie,

te begrijpen moeten, we terug waar

hetallemaalbegon:degrens.

Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefa-

niaMarzo

Kostprijs: 15europerlezing

Bent u lid van een Letterenalumni-

kring of lid van Universiteit Derde

Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of

bent u emeritus? Dan betaalt u 10

euro per lezing. Studenten betalen

5europerlezing.

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00

tot 16.30 u.(inclusief koffie na de le-

zing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT

08.16) van de Faculteit Letteren in

Leuven,BlijdeInkomststraat21.

Meer info: www.arts.kuleuven.-

be/lezingenreeks



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 19 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 20 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 24 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 26 april

11.00uurLentefeestSaman

Vrijdag 27 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

MET JE OREN ZIE JE MEER bzn

NOOIT LACHEN

DAT IS NIET SERIEUSbzn

Sint-Franciscus

Woensdag 18 april

NM:SAMANACrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 19 april

14uur:Seniorencafé

AV:Parcoeur

Vrijdag 20 april

VMenNM:ARK-BarMichotte

Zaterdag 21 april

NM:Liturgie+Catechese

Zondag 22 april

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 24 april

NM:Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 25 april

VM:OKRATeamvergadering

NM:SAMANAVorming

20u.:KoorBlijRondeel

Agenda

‘Sociale Kruidenier’ wint ‘Prijs van

devrijwilliger’

‘Beweging.net’ reikte recent al voor de

22e keer haar ‘Prijs van de vrij-

williger’ uit ter gelegenheid van

haar jaarlijks trefmoment. Met deze

prijs wil Beweging.net het belang

van het ‘onbezoldigd vrijwilligers-

schap’ blijvend onder de aandacht

houden.

Dit jaar ging de prijs naar de vrij-

willig(st)ers van de Sociale Kruide-

nier in Leuven, de solidaire buurt-

werking die is gevestigd in Hal 5 in

de Locomotievenstraat in Kessel-Lo.

Je vindt er voeding, verzorgings-

en huishoudproducten, maar ook

interessante koopjes. Bovendien is

de Sociale Kruidenier ook een ont-

moetingsplaats voor alle klanten en

mensenuitdebuurt.

De winkel zorgt er voor dat mensen

met een beperkt budget kwaliteits-

volle producten kunnen aankopen.

De werking is alleen mogelijk dank-

zij de inzet van vele vrijwilligers.

SocialeKruidenier -Meerinfo:

Openingsuren: Dinsdag, woensdag

envrijdag,van13tot17uur.

info@socialekruideniervlb.be

www.socialekruineniervlb.be/socia-

lekruideniervlb

Uit Regiogids Rondom- Leuven – woens-

dag4april 2018

Prijs van de vrijwilliger

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

- Deberiotstraat 24, Leuven - Aan-

vang14.00u.–Einde15.45u.

Dinsdag24april 2018

Michaelina Wautier (1614-1689):

‘Grande Dame’ van de Brusselse ba-

rok

Prof. Katlijne Van der Stichelen (Fa-

culteitLetteren)

Opgelet! Dag van de Arbeid: geen lezing op

dinsdag1mei2018

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sint-Truiden (14

km)Donderdag 19april 2018

Bijeenkomst om 9.25 u station Leu-

ven.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:015514636

LEZING IN SENIORAMA

“Knikkende knieën en haperende

heupen,steedshernieuwbaar?”

door Hilde Vandenneucker, Prof. KU Leu-

ven,orthopedisch chirurg

Datum: maandag 23 april 2018 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

U kunt dan de vieringen bijwonen

en eventueel een rondleiding met

een gids meemaken. Zie hieronder

bijhetdagprogramma.

Voor de rondleiding moet u

op voorhand inschrijven op cas-

trum@keizersberg.be.

Vermeld duidelijk de gekozen da-

tum en het aantal personen, ook

eventueel de kinderen. Ter plaat-

se wordt een kleine bijdrage ge-

vraagd voor de gids. Uw inschrij-

ving wordt bevestigd of u wordt

verwittigd als het aantal inschrij-

vingenvolzet is.

Een bezoekje aan het liturgisch cen-

trum CASTRUM van de abdij is

ook de moeite waard. Hier kunt u

terecht voor liturgisch materiaal,

boeken, DVD’s, CD’s, stripverha-

len, spellen, kaarsen, iconen, kaar-

ten allerhande, geschenken (huwe-

lijk,communie,vormsele.d.)…

Bij elke aankoop ontvangt u een ge-

schenk!

In de hal vindt u bier, wijn en kaas.

Tussendoor kunt u even verpozen

tussen kaas en pint (of koffie e.d.) in

deEuroclub.

P R O G R A M M A

zaterdag 21 april 2018

. van 10 tot 17 uur is CASTRUM, de

halendeEuroclubgeopend.

. 12 u. Eucharistie in de abdijkerk,

aansluitendhetmiddaggebed.

. 14.30 u rondleiding met gids in de

abdij (beperkt tot 25 personen, kin-

deren tot 10 j. niet meegerekend) Op

voorhandinschrijven.

. 17 u. vespers, die de opendeurdag

besluiten.

zondag 22 april 2018

. 10 u.: gregoriaans gezongen mis

door de koristen van Keizersberg

. van 11 tot 18 uur is CASTRUM, de

HalendeEuroclubopen

.12.30u.middaggebed

. 15 u. gezongen vespers en lof in de

abdijkerk.

. 16 u. rondleiding met gids in de ab-

dij (beperkt tot 25 personen, kinde-

ren tot 10 j. niet meegerekend) Op

voorhandinschrijven.

HARTELIJK WELKOM

Abdij Keizersberg, Mechelse-

straat 202, 3000 Leuven.

Er is parking voorzien voor de be-

zoekersvandeabdij!

Midweekwandelen-Lente

Van maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei

2018

Op een rustig tempo al wandelend

genieten van de streek. We zorgen

voor een diversiteit aan afstand en

moeilijkheidsgraad. Maar elke dag

zijn we in beweging, elke dag heeft

zijn wandeling,wat het weer ook

zij. Voor eten en gezelligheid zijn

wesamenverantwoordelijk.

De ruime streek rond de molen no-

digt ons uit om uit onze luie zetel

te komen en onszelf in beweging te

zetten. Dit kan in de dichte nabij-

heid van de molen, maar ook eens

wat verder af met een vernieuwend

mikpunt. We zorgen ervoor dat nie-

mand moet achterblijven door bv.

de dag te splitsen in twee korte wan-

delingen of een korte en een lange-

re. We bewegen zo goed als we kun-

nen. Daarnaast maken we het gezel-

ligonderons.

We koken samen: wanneer we op

voorhand een specifiek recept (of

kookfilosofie) aangereikt krijgen

door een deelnemer, kan dat in het

menu opgenomen worden en zor-

gen we voor de nodige ingrediën-

ten.

We ontspannen samen: indien ie-

mand van de deelnemers enkele

ontspanningsoefeningen, of yoga

of turnoefeningen kent, dan geven

we de ruimte om die samen te doen:

matje(s) meebrengen, gezelschaps-

spelen, of samen puzzelen, of sa-

men zingen: allemaal ok: wie stelt

ietsvoorenbrengt ietsmee?

We maken geen lawaai, maar luiste-

ren wel naar muziek: als ieder een

mooi CD’tje meebrengt en we kie-

zen een moment om er rustig naar

te luisteren, terwijl we puzzelen of

een boek lezen, dan leren we mis-

schien iets nieuws kennen of leren

we genieten van een muzieksoort

die we niet kenden. Of leren we

misschien een dansje… Wij zorgen

voor de (kleine) muziekinstallatie:

als iedervooreenCD’tjezorgt?

We geven ons een beetje prijs aan

mekaar.

We stellen voor dat elk van de deel-

nemers, vertelt over een boek dat

hij/zij gelezen heeft, en dat hem ge-

raakt heeft. Je kan dat voorbereiden

of spontaan vertellen. Misschien is

het leuk om het boek mee te heb-

ben en een paar sprekende stukjes

uit voor te lezen. Wat raakte je pre-

cies, waarom… Zo komen we dich-

terbijmekaar.

Graag bij inschrijven ook een telefoon of

sms of mail in verband met eigen inbreng

envoorstellen.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Liefstvoor:8mei2018

Inschrijving is pas geldig na beta-

ling.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Vanaf18jaar:20europp/nacht

Rekeningnummer: BE90 7855 1460

7132

Opnaamvan:JohanDeforche

Vermelding: Midweek wandelen

2018+naam+datum

Meebrengen:

- Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zakofdonsdeken, toiletgerief

- Wandel- en regenuitrusting :

schoenen, paraplu, muts, wandel-

stokken, rugzakje, warme kleren

-Pantoffels,zaklamp

- Voorstel van recept (op voorhand

doorgevenaanorganisator)

-CD(éénofmeerdere)

- Recentie van een boek of een tekst

(eneventueelhetboekzelf)

-Yogamatje

- Gezelschapsspel, boek kaarten,

puzzel,enz…

Verantwoordelijken: Johan Defor-

cheenChrisDeclerck

Telefoon: 0498/595 001 of 0495/693

339

E-mail: johan.deforche@telenet.be

ofchrisdeclerck@telenet.be

Molenhuis Bérismenil
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