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Greening The Camps is eigenlijk

een ontspoord idee. Een droom die

realiteit isgeworden.

Machiel Van Nieuwenhove ging

voor zijn stage als stedebouwkun-

dige werken bij de Verenigde Naties

in Jordanië. Zijn opdracht was het

ontwerpen van een project over het

'hergroenen' van steden. Doorheen

zijn verblijf in Jordanië, ontdekte

hij dat er in een aantal vluchtelin-

genkampen organisaties daktuinen

hadden gebouwd. Hij vond dit een

interessant idee en begon mensen

bij elkaar te zoeken die bezig waren

met ontwikkelingssamenwerking,

landbouw en groene technologie.

Het begin: de achtergrond creëren

vooreenfondsenwerving

Het team van Greening The Camps,

sprak de Belgische ambassadeur in

Jordanië aan om hun project te

sponsoren. Daarop zei deze dat hij

Dakterras ambassade - Foto Greening The Camps

een beter idee had: hij vroeg het

team om op in zijn residentie in

Amman een daktuin aan te leggen

en om vervolgens kandidaat-spon-

sors uit te nodigen op een fond-

senwerving-event op diezelfde dak-

tuin. Zo konden mensen onmiddel-

lijk zien en ervaren waar het over

ging. Een prachtige daktuin en een

mooie fondsenwerving waren het

resultaat. (zie fotohierboven)

Visie

Greening The Camps is een non-

profit organisatie die daktuinen

ontwerpt, ontwikkelt en onder-

houdt in Palestijnse vluchtelin-

genkampen in Jordanië. Dit project

draait op onze passie voor milieu

en ecologie, onze visie op stads-

ontwikkeling en de mogelijkheden

die daaraan verbonden zijn. Ken-

nis verzamelen en delen, maar ook

het ontwikkelen van fundamen-

teel duurzame leefomstandigheden

schranken daarbij onze roeping om

de povere leefomstandigheden in de

kampenteverrijken.

Op elk niveau en in elke stap van het

proces laten we ons daarbij leiden

door de ideeën en verlangens van

de lokale gemeenschap waarmee we

werken.

Door ontheemde gemeenschappen

terug in verbinding te stellen

met voedselproductie uit stadsland-

bouw, proberen we de omstandig-

heden te scheppen voor het verbete-

ren van de zelfstandigheid en weer-

baarheid van die gemeenschappen

en het versterken van de economi-

scheontwikkeling.

Valkuil

Een van de valkuilen die we

daarbij moeten overwinnen is

het zogenaamde “kamp-afhanke-

lijkheidssyndroom”.

Mensen die in vluchtelingenkam-

pen leven zijn ontredderd. Hebben

en houden moesten ze achterlaten.

Het is een situatie die ze niet ken-

nen en in eerste instantie zijn ze

afhankelijk van de hulp die hen

aangeboden wordt. In hun beleving

is dit ook maar een tijdelijke, ho-

pelijk kortdurende fase. Ze hopen

van harte om te kunnen terugkeren

naar hun normale leven, waarin

ze zelf verantwoordelijk zijn voor

hun leefomgeving en het voorzien

ineigenlevensonderhoud.

Ze voelen zich als het ware niet erg

geneigd om mee verantwoordelijk-

heid te nemen en mee - op mid-

dellange of lange termijn - te gaan

bijdragen aan de leefomstandighe-

den in een kamp. Mensen worden

als het ware al snel “gewoon” aan de

positie van “hulpbehoevende”. Wat

ze krijgen, nemen ze in ontvangst,

maar eigen initiatief of op een duur-

zame manier omgaan met datgene

wat ze krijgen, is vaak niet aan de

orde.

Daarom ook dat Greening The

Camps niet zomaar daktuinen in-

stalleert, maar op verschillende

dimensies (opbouw sociaal weef-

sel, responsabilisering, participa-

tie van de lokale groep, gebruik

van lokale bouwmaterialen, educa-

tie, uitwisseling van kennis, ….) in-

zet om dit “kamp-afhankelijkheids-

syndroom” te overwinnen en hun

project een duurzame en verzekerde

toekomst tegeven.

Onslogo

Het logo van Greening The Camps,

bestaat uit een sleutel die als het

wareinbloeistaat.

Deze sleutel staat symbool voor een

sleutel vanuit het verleden naar de

toekomst. Zoals hier hoger werd be-

schreven, hebben de bewoners van

een kamp, nog steeds de hoop en

de intentie ooit naar huis te kun-

nen terugkeren. Zowat alle vluchte-

lingen zijn nog in het bezit van de

sleutel van hun huis in Palestina.

Ze bewaren die als een soort van ta-

lisman en als teken van de overtui-

ging dat ze ooit kunnen terugkeren

naarhunhuis.

Die hoop en die overtuiging willen we

niet fnuiken, maar we willen hun wel

uitnodigen om ondertussen mee de han-

den aan de ploeg te slagen en er zo voor

te zorgen dat hun leefomstandigheden in

de kampen geen dode maar een bloeiende,

leefbare tijd worden.

Opwegnaarzelfvoorziening

Het is onze hoop om op termijn,

zelfvoorzienend te zijn door het

ontwikkelen van de plaatselijke so-

ciale economie in de kampen en de

winst die we maken op het bouwen

van private dakterrassen bij parti-

culierenbuitendekampen.

Tot dusver zijn we dus aangewezen

op middelen van buitenaf. We dur-

ven jullie daarom vragen om een

gift op Tridos Bank BE80 5230 8095

6477.Alvastvanhartebedankt!

En wie weet valt het te overwegen

om een bestendige opdracht te ge-

ven?

Neem zeker ook eens een kijkje op

www.greeningthecamps.com en op

www.sittisoap.com

(Volgende week: Deel 2 over deze

mooiewerkinginJordanië )

Hermien Den Tandt – Machiel Van Nieu-

wenhove

Ons logo

EEN STAD RIJST OP UIT EEN ZEE VAN GROEN

Project in Jordanië: Greening the camps (Deel 1)
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Omdat meditatie ons leidt naar de bele-

ving van liefde in het midden van ons we-

zen, maakt het ons tot liefdevoller men-

sen in ons gewone leven en onze relaties.

Niet alleen is meditatie de noodzakelijke

basis voor contemplatieve actie, maar het

is de essentiële voorwaarde voor een volle-

digmenselijk responsophet leven.

De wonderlijke schoonheid van het gebed

is dat het openen van ons hart even na-

tuurlijk is als het zich openen van een

bloem. Opdat een bloem zich zou openen

en bloeien, moet je ze enkel laten zijn; dus

als we gewoon zijn, als we zwijgzaam en

in stilte blijven, kan ons hart niet anders

dan open komen en kan de Geest niet an-

ders dan doordringen in ons hele wezen.

Het ishiervoordatwegecreëerdzijn.

Paul Harris – “De Stille Revolutie –

366 Daglezingen van John Main ”

De twee samenkomsten in septem-

ber hebben plaats op maandag 3 en

maandag 17 september 2018. Aan-

vang om 20 uur in de Stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Bosco cen-

trum, 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

Ik geloof dat wij onze energie moe-

ten richten op het grote, waar het

werkelijk om gaat en tegelijkertijd

het voor-de-hand-liggende moeten

doen, datgene waar je niet langs

kunt. Wij moeten ons vastberaden

verzetten tegen het “lot” - het on-

zijdige van dit woord vind ik be-

langrijk – en er ons even vastbera-

den aan onderwerpen in bepaalde

omstandigheden.

De grens tussen verzet en overga-

ve is dus niet principieel te trekken.

Beide zijn noodzakelijk en met bei-

de moeten we vastberaden leven. Zo

alleen kunnen wij in iedere situa-

tie staande blijven en ze vruchtbaar

maken.

Dietrich Bonhoeffer

"Oud worden is vervelend,

maar het is de enige manier

die men heeft gevonden

om lang te leven."

Charles Augustin Sainte-Beuve

(Frans literair criticus, 19de eeuw)

WAT VOELT

EEN VLINDER IN ZIJN BUIK

ALS HIJ VERLIEFD IS? bzn

KALENDERBLAADJE

Op de Autovrije Zondag van eind augus-

tus kan je in Leuven meerijden in de

Huifkar van Vormingplus. Wim Erkel-

bout gaat bij die gelegenheid graag met

jou in gesprek over het delen van auto’s,

(bak)fietsen, enz.

Kom naar de stand van Vormingplus en

stap in!

GEZOCHT: nieuwe autodelers

Wat betekent mobiliteit voor jou?

Ga je meestal te voet, met de fiets of

met het openbaar vervoer? Heb je

slechts nu en dan een wagen nodig?

Dan is dat exemplaar voor de deur of

in de garage eigenlijk een dure zaak,

die bovendien best wel wat ruimte

inneemt…

Wat dacht je van autodelen?

Vormingplus Oost-Brabant, het

burgerplatform Straten vol Leuven

en Cozy-car willen het aantal deel-

Autodelen

groepen in Leuven verder opdrij-

ven. Mogelijk heb je nog tal van

vragen en aarzelingen. Maar wees

gerust: met goede afspraken en een

handig contract stap je zonder zor-

gen in een autodeelgroep.

Geïnteresseerd?

Mail eens naar Wim Erkelbout:

wim.erkelbout@vormingplusob.be

Kenners en ervaringsdeskundigen

bieden gratis ondersteuning bij op-

start.

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Autovrije zondag:

26 augustus 2018

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 augustus

21de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 2 september

22de zo door het jaar.

Kerkwijdingsfeest (80 jaar)

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de familie SIMILON-

GOOSSENS-BERREWAERTS

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 augustus

21ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 2 september

22ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 26 augustus

Eenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 2 september

Tweeëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 23 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 28 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 30augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 31 augustus

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 22 augustus

NM: SAMANA

Donderdag 23 augustus

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 24 augustus

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 26 augustus

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 28 augustus

VM: Samana Kern

NM: Seniorencafé

Woensdag 29 augustus

NM: SAMANA

20 u.: Koor Blij Rondeel

TIP VOOR EEN PRUILLIP:

SMILE!! bzn

Agenda
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In Leuven vinden dit jaar een hele

lijst herdenkingsactiviteiten plaats

ronddeEersteWereldoorlog.

Indeonmiddellijketoekomst:

*Gezinsdag

Zondag 26 augustus 2018 om 11 uur

Je kan de Expo ‘Herleven - Leuven

na 1918’ samen met je gezin ontdek-

ken tijdens een interactieve rond-

leiding. Op een uurtje leidt een gids

kinderen van 8 tot 12 jaar samen

met hun (groot)ouders door de ten-

toonstelling.

*OpenMonumentendag

Zondag 9 september 2018

Open Monumentendag staat dit

jaar volledig in teken van de weder-

opbouw.

De expo ‘Herleven - Leuven na 1918’

isgratis tebezoeken.

Meer informatie over de verschil-

lende activiteiten via herleven.be

Dienst onroerend erfgoed ‘Herle-

ven.Leuvenna1918’

Professor Van Overstraetenplein 1-

3000 Leuven – Tel. 016 27 25 58 – e-

mail:herleven@leuven.be

(Leuven – Informatiekaartje – Herleven.-

be Muntstraat Leuven 1917 – 1918 )

Herleven

Elke zondag in juni, juli, augustus en

september om 11 uur:

Op stap met een begijn: Het Groot

Begijnhof

Een Leuvense begijn neemt je mee

op een wandeling door het groot

Begijnhof van Leuven en vertelt

over haar dagelijkse leven in de 17de

eeuw.

Volgden de begijnen toen nog de

oorspronkelijke idealen van sober-

heid - deemoed en kuisheid? Of

namen ze het niet meer zo nauw

met hun geloften – genoten ze van

overvloedig gedekte tafels en dron-

ken en dansten ze naar hartenlust?

Toonden ze hun spirituele inspi-

ratie nog via een sobere kleding –

hielden ze zich nog aan de regels

van kuisheid en gehoorzaamheid

aan de grootmeesteressen en de pas-

toor?

De begijn zal je ook aan de hand

van getuigenissen van de mede-be-

gijnen voor de visitatiecommissie –

een relativerend en soms een beetje

ondeugend relaas brengen van haar

leveninhetbegijnhof.

Deelnameprijs is 6 euro; kinderen tot 12

jaar wandelen gratis mee.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie van

Toerisme Leuven of online via

http://www.visitleuven.be/nl/online-

tickets

We vertrekken voor de trappen van het

stadhuis.

EEN ZOMERS BEZOEK AAN

LEUVEN
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In onze parochie werd op zater-

dag 15 januari 1966 het Caracas-

hulpfonds opgericht om Eugeen

Vanhoorenbeke, eerste pastoor van

Don Bosco en vertrokken als missi-

onaris naar Venezuela, te helpen in

zijn levensonderhoud. Maar gaan-

deweg werd het fonds een steun-

fonds voor de bewoners van Cam-

po Rico. Ook na het overlijden van

Eugeen in 1982 is het Caracashulp-

fonds blijven steun bieden. Een

succes zonder weerga werd het stu-

diebeurzenproject voor de kansar-

me jongeren in de barrio Campo Ri-

co.

Via het driemaandelijks tijdschrift vzw.-

Caracas Hulpfonds krijgen we nieuws

uit Campo Rico.

Pater Willy die pastoor was in Cam-

po Rico, is verplaatst naar San Felix,

een stad op acht uur afstand van Ca-

racas. Onze trouwe vrienden, nog

ter plaatse, Francisco Rodriguez en

Ana de Fernandez, naaste medewer-

kers van pater Eugenio, bezorgen

ons voortaan de artikels om kennis

te maken met het wel en wee van

onze beursstudenten. Pater Willy

zorgt voor de vertaling van hun ar-

tikels.

Hij bericht ons eveneens over het

standpunt van twee Venezolaanse

bisschoppen naar aanleiding van de

actuele crisis waarin het land zich

bevindt.

De crisis in Venezuela gezien door

de bril van twee Venezolaanse bis-

Padre Eugenio

schoppen

De kerk van Venezuela spreekt de

laatste maanden duidelijke taal zo-

als nooit voordien. Jammer dat die

uitspraken blijven hangen in de

kerkelijke sfeer en eigenlijk niet

doordringen tot bij de kleine man.

De man van de straat staat niet te

wachten op de mening van de bis-

schoppen. Hij is wel religieus ge-

zind maar niet erg kerkgebonden.

Daarom hebben de uitspraken van

de kerk niet het gewicht dat men

zou verwachten. Het valt me op dat

de regering niet reageert op deze

verklaringen die toch heel ernstig

en beschuldigend zijn. Volgens mij

houdt ze er rekening mee dat een

reactie juist bekendheid zou ge-

ven aan de uitspraken van de kerk.

Waarschijnlijk willen ze dat ver-

mijden. Het is namelijk zo dat een

open discussie tussen kerk en re-

gering wel de nodige aandacht zou

krijgen. De Venezolaan houdt van

controverse.

Deze dagen las ik een interview met

twee Venezolaanse bisschoppen in

Rome. Ik ken hen persoonlijk van

vroeger nog voor ze hun studies in

het seminarie begonnen. Ze staan

niet bekend om een of andere poli-

tieke strekking. Het zijn echt geen

oproerkraaiers, maar wel degelijke

herdersvoorhunbisdom.

Ze vinden de hedendaagse gebeur-

tenissen een tragedie van ondenk-

bare omvang. Ze spreken over een

genocide. Het probleem wordt vol-

gens hen van dag tot dag erger. Een

stroom van duizenden mensen ver-

laat dagelijks het land. Het is niet

zozeer een ‘verlaten van’ als wel

een ‘vluchten uit’ om te overleven.

Het Rode Kruis zegt dat op een jaar

Pater Willy

tijd één miljoen Venezolanen of-

ficieel Colombia zijn binnengeko-

men, zonder rekening te houden

met degenen die illegaal de grens

oversteken. En dit alles omwille van

een moorddadig regime dat diep in

de drugshandel zit en zich probeert

in stand te houden ten koste van de

miserievandebevolking.

De linkse ideologie heeft zeker een

rol gespeeld. Hun liefdesrelatie met

Cuba is gekend maar is niet de

hoofdoorzaak voor deze tragedie.

De Venezolaanse politieke leiders,

zowel burgers als militairen, zitten

diep in de internationale drugshan-

del. Het is hen om het geld te doen.

Ze willen hun kapitaal vergroten;

ze zijn niet bekommerd om het wel-

zijn van de bevolking. De regering

kent de miserie van de mensen heel

goed en weet ook dat door hun ma-

nier van doen veel mensen de dood

vinden. Dat is geen dictatuur maar

eengenocide.

80´% van de bevolking leeft in ar-

moede waarvan 20 % in extreme ar-

moede, mensen die niet meer aan

eten geraken. Het tekort aan me-

dicijnen is alarmerend. Het laatste

jaar stierven 22.000 van alle ba-

by’s die geboren werden. Er zijn

700.000 gevallen van malaria ge-

kend. Het land heeft al vijf jaar af

te rekenen met een zware recessie.

De inflatie loopt in de duizenden en

ontneemt alle waarde aan de zuur-

verdiende bolivar. Een normale ar-

beider kan met zijn maandsalaris

één kilo vlees kopen. Dan moet hij

wel te voet naar zijn werk kunnen

gaan. Zo niet wordt het een kwart

kilominder.

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaande-

lijks tijdschrift nr 2 van 2018

Wil je nader kennis maken met het

Caracashulpfonds, dan kan je te-

rechtbij

Eddy Deroost, Vereninginfstraat 41, 3010

Kessel-Lo

Telefoon 016 25 35 23

Rekeningnummer: BE06 4310 2248 0122

Voor een bedrag van 40 euro ontvang je

een attest van schenking. Dit bedrag kan

je vervolgens in mindering brengen van je

jaarlijkse belastingsaangifte.

Het Caracashulpfonds

Wou jij ook al langer een kijkje ne-

men achter de schermen van het

grootste ziekenhuis van Vlaande-

ren?

Vooraleer we deze stad in de stad

verkennen, bekijken we de film

Achter de schermen van gasthuisberg

‘Kosmos van Hoop’. Daarna star-

ten we in de ‘Patiëntenstraat’. We

lopen via de inschrijvingen naar

de raadplegingen, van radiologie

naar het chirurgisch dagcentrum

en van de spoedgevallendienst naar

de verpleegeenheid. Via de ‘Bezoe-

kersstraat’ belanden we tenslotte

in de ‘Transportstraat’ met admini-

stratie, staflokalen en vervoerdien-

sten. We gaan zonder twijfel met

een gerust hart naar huis. Gezond

enwel…

Praktischeinfo:

Wanneer: vrijdag 14 september 2018

van13.30tot16.00uur

Waar: UZ Gasthuisberg, Herestraat

49,3000Leuven

De gids wacht je op aan het onthaal

indegroteontvangsthal.

Prijzen:Gratis

Code: 185961

https://www.vormingplusob.be/ach-

ter-de-schermen-van-gasthuisberg

Achter de schermen van gasthuisberg



Herfstwandelweekend

Van vrijdag 21 september tot zondag 23

september2018

Twee dagen lang in-

tens samen genieten-geven-nemen-

ontdekken-lachen-helpen-kokerellen-rus-

ten-plagen-wandelen, enz… en zo een

flinke dosis energie opdoen om de komen-

de winter met voldoende levenslust tege-

moet tegaan.

*Vrijdagavond21september

Wie eerst is en binnen kan, zorgt

vooreenwarmekachel.

Vanaf 19.00 uur staat de soep klaar.

Met een boterham en een kommetje

soeplerenweelkaarkennen.

Omstreeks 21.00 uur tracht iedereen

aanwezig te zijn. Dan verzamelen

we rond de kachel en we maken en-

keleafspraken.

*Zaterdag22september

We wandelen een ganse dag, de af-

stand schatten we in tussen 18,9 en

19,1km.

Weontbijtenom08.15uur:

Tegen 09.30 uur zijn we paraat om

met lichte bagage, een drankje en

een koekje aan onze tocht te be-

ginnen. We vertrekken met de auto

naar een parking dichtbij Filly. Ons

eerste doel is een speciaal plekje.

De plaats waar een Noordpool en

een Zuidpool mekaar ontmoetten.

(Ja het waren allebei Polen). Ze ston-

den op de plaats waar de Oostelij-

ke en de Westelijke Ourthe mekaar

ontmoeten.

Tegen 12.45 uur landt “ onze bos-

tovenaar” met een foodtruck (Ivo)

bij Moulin de Rensiwez. De zon is

besteld, zodat we nadien onze klei-

ne teen in de Ourthe kunnen ste-

ken.

Vermoeid, verrijkt en voldaan vin-

den we Het Molenhuis terug. Dan

beginnen we het grote feest van

samen kokkerellen, tafel dekken,

eten, afwassen, warm douchke, en-

z…Rond de kachel laten we onze er-

varingen en verhalen de vrije loop.

Een gezelschapsspel (Chinees p…?).

*Zondag24september

Zondagmorgen zijn we er alweer

tijdig bij om volop van de dag te ge-

nieten.

We ontbijten om 08.15 uur en ver-

trekken om 09.30 uur: voor een

wandelingvaneen4-taluur.

Middagmaal rond 13.30 uur, ge-

volgd door de opkuis. Tegen 16.00

uur:Wenemenafscheid.

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten .

Liefstvoor 14september2018.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aan kan is

welkom.

Kostprijs ( inclusiefeten)

+ 18 j.: 20 euro pp/dag, kinderen

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

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

(4-5 j.): 8 euro pp/dag, 0-4 j.= gratis.

Rekeningnummer: BE39 0001 0314

2019.

Op naam van Leo Van Noten.

Vermelding: Herfstwandelweekend

2018+naam+data.

Zeker meebrengen: Hoeslaken en

kussensloop, slaapzak of donsde-

ken, toiletgerief, regenjas: war-

me onderlaagjes, pantoffels, zak-

lamp, stevige, waterdichte wandel-

schoenen, rugzakje, wandelstok-

ken(voorwienietzonderkan).

Verantwoordelijke: Leo Van Noten

Telefoonnummer:016697937

E-mail:hildeenleo@yahoo.co.uk

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

4 FEDERATIE FRANDO

In Sint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

Hyacinthe Symonsvia mobiel:

0487/474604of via mail: verhuur.-

donbosco@gmail.com

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN

VERGADERINGEN

JA, ONZE STAD LEUVEN !

Leuven kan ‘Europese stad van In-

novatie2018worden

‘Leuven is door de Europese Commissie

geselecteerd als een van de twaalf steden

die kans maken om European Capital of

Innovation 2018 te worden. Als ze de titel

binnenhalen winnen ze 1 miljoen euro.’

‘Europa beoordeelt de steden op een inge-

diend dossier dat bestaat uit ingevoerde of

lopende innovatieprojecten met een focus

op samenwerkingsmodellen, burgerparti-

cipatie en het aantrekken van talent en

middelen.’

Zo lezen we in dagblad Het Nieuws-

bladvan3augustus2018.

Vorig jaar werd Parijs iCapital. Dit

jaar staan naast Leuven en Antwer-

pen, Aarhuis, Athene, Bristol, Go-

tenburg, Hamburg, Lissabon, Ma-

drid, Toulouse, Umed en Wenen op

delijstvanfinalisten.

In november wordt de winnaar be-

kendgemaakt.

Wekunnengaansupporteren!

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA

Dinsdag28augustus–13.20u.

Bezoek aan de moskee Al Fath in

Leuven

Code: Z 14 - Bijdrage: € 4 – Gids: lo-

kalegids

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

VAKANTIECURSUSSEN IN SENI-

ORAMA-SpaansCode:S2/V

Seniorama op dinsdag of donderdag

van9.30tot12u.

Data: 11, 13, 18,20september2018

Aantal lessen:4-Prijs:€20

Lesgever:LourdesOrtega

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014
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