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Overval treft gemeenschap in

Gúchipas,Pasca

In de vroege ochtend van vrij-

dag 10 augustus werd de lande-

lijke gemeenschap Gúchipas, ge-

hucht van Pasca, Cundinamarca,

getroffen door de diefstal van de

computers uit het internetlokaal,

Gebroken ruit

gratis ter beschikking gesteld aan

de gemeenchap in de “Casa Cultural

Ecológica Gúchipas”. Tevens wer-

den een semi-professionele geluids-

installatie en een electrische basgi-

taar gestolen. Deze behoorden toe

aan een muzikaal project, gefinan-

ciëerd door het bestuur van Cundi-

namarca.

Ook de kassa werd geforceerd om

hetgeldtestelen.

De computers waren het bezit van

“Fundación Gústa Gúchipas ON-

G”, welke de “Casa Cultural” op-

richtte ten voordele van de lande-

lijke gemeenschap en zijn omge-

ving. Deze “Casa Cultural” biedt

plaats en infrastructuur waar koste-

loze workshops en cursussen wor-

den georganiseerd. Zowel academi-

sche als kunstopleidingen worden

gegeven, ondermeer muziek, cir-

cus, theaterenfilm.

Allicht drongen verschillende in-

dividuen ’s nachts binnen, door

een tralievenster in te breken. Ze

forceerden een deur om te kunnen

vluchten met het waardevolle elec-

trisch materieel. Later openden ze

een ander lokaal waar ze enkel de

fiets van de directeur van het “Casa

Cultural”buitmaakten.

Diezelfde directeur ontdekte de in-

braak toen hij vrijdagmorgen bin-

nenkwam om zijn dagtaak te begin-

nen. Toen hij de deuren op een kier

zag rook hij onraad, en bij het bin-

nengaan zag hij direct de lege com-

putertafels en kasten waar handlei-

dingen en ook een menger hadden

gestaan. Onmiddellijk verwittigde

hij de wetsbeamte om het trieste

nieuwstemelden.

Vervolgens werd de politiepost van

Pasca verwittigd. Ze stuurde een

patrouille om de omgeving te in-

specteren. Na het nemen van fo-

to’s van het gebeurde begaven ze

zich naar de ingang van het ge-

hucht (“La Angostura” wat smalle

doorgang betekent) om de beelden

van de beveiligingscamera te con-

troleren. Het op de plaats van de

diefstal achtergelaten inbrekersma-

terieel werd naar de procureur van

justitie van de aangrenzende ge-

meente Fusagasugá gebracht, waar

deklachtwerdneergelegd.

Na het voorval, en gealarmeerd

door wat gebeurde betreurt de po-

litie en het gerecht de schade be-

rokkend aan de gemeenschap. Een

maand eerder werd trouwens een

landelijk huis uit hetzelfde ge-

Computer verdwenen!

huchtberoofd.

De diefstal veroorzaakte droefheid

in de gemeenschap. Kinderen en

jongeren die dagelijks de infra-

structuur van de “Casa Cultural”

gebruikten kwamen zoals steeds toe

om muziekles te volgen en op het

internet te gaan. Toen ze het ge-

beurde hoorden voelden ze zich ge-

kwetst. “Waarom nemen ze ons het

weinige dat we hebben af. Het be-

schadigt de processen, zó noodza-

kelijkvooronzegemeenschap”.

Met deze berichtgeving wil “Fundación

Gústa Gúchipas ONG” het voorval met

kracht aanklagen. Het roept de be-

voegde autoriteiten op om het onderzoek

nauwkeurig te voeren, en om de veiligheid

van de gemeenschappen en de leefomstan-

digheden in de landelijke gebieden verder

te verbeteren.

Ook roept het de publieke opinie op om

zich met kracht te verzetten tegen geweld

en onzekerheid. Het is frustrerend te zien

hoe schade berokkend wordt aan de vredes-

processen in het land.

Desondanks alles blijven we als

sociale en ecologische organisatie

werken aan de opbouw van cultuur

ensociale integratie.

Op pagina 4 vind je enkele foto's over de

Fundacion

Gústa Gúchipas - Sociaal ecologische stichting in Colombia
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Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 4 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 5 oktober

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 9 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 11 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 12 oktober

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 3 oktober

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 4 oktober

NM: Seniorencafé

Vrijdag 5 oktober

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

Zaterdag 6 oktober

VM en NM: Koor Parcoeur

Zondag 7 oktober

Tot 11 uur: Koor Parcoeur

11 uur: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Koor Dissonant

Maandag 8 oktober

VM en NM: Koor Parcoeur

Dinsdag 9 oktober

VM: Koor Parcoeur

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 10 oktober

NM: SAMANA Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Telkens weer stijgt uit de zee van

mogelijkheden een nieuw stukje

werkelijkheid op. De wereld is geen

kant en klaar huis, maar een open

ontwikkeling. Ook de mens heeft

zijn ware wezen nog niet bereikt.

Hij weet nog niet wie hij eigenlijk

is. Daarom zoeken de mensen sa-

men naar het huis van de ware men-

selijkheid. De plek waar over de toe-

komst van mens en wereld beslist

wordt is het heden. Enkel wanneer

we weten wat we hopen en willen,

kunnen we aan het front van de

tijd de toekomst winnen. Zo niet,

dan verzuimen en vernietigen we

de toekomst.

Moltmann

KALENDERBLAADJE

bzn

Zoek geen

grote woorden

als een klein

gebaar volstaat

SINT-FRANCISCUS

Zondag 7 oktober

75 jaar Chiro

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de overledenen van de

familie Verlinden–Wuytack

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

15.00 u. Doopsel van Alexander-

Pieter-Kyran Van Kriekinge, zoontje

van Jeroen en Anouk Van Kriekinge-

Janssens uit de Platte-Lostraat.

Zondag 14 oktober

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 7 oktober

27ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 14 oktober

28ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 7 oktober

Zevenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Meditatie in de Christelijke traditie

10.30 u. Viering van het tienjarig

bestaan van de meditatiegroep

Kessel-Lo

Voorganger: Meditatiegroep

Lector: Lut Van Schepdael

Zondag 14 oktober

Achtentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Ziekendag

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

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Don Boscocentrum “Ademtocht”

*De Christelijke meditatiegroep

Kessel-Lo bestaat 10 jaar !

En dat laten we niet zomaar voor-

bijgaan.

Op zondag 7 oktober 2018 om 10.30

u. in het Don Boscocentrum (Orto-

lanenstraat 6, Kessel-Lo) is een ge-

bedsviering gepland n.a.v. dit 10-ja-

rig bestaan, gevolgd door een een-

voudige receptie.

We nodigen je graag uit voor deze

viering en de receptie nadien.

Parochieblad 35 van 26 augustus 2009

Uit ons eerste berichtje over onze medita-

tiegroep in het parochieblad, Kerk@leven.

Meditatie vanuit christelijke tradi-

tie

Een nieuwe groep ontstond in Kessel-Lo :

Don Boscocentrum

(Gebedsruimte ‘Ademtocht’ )

“Wij proberen thuis dagelijks twee-

maal gedurende een klein halfuur

te mediteren. Het gaat om man-

tra-meditatie die in volstrekte een-

voud en stilte wordt beoefend. Deze

praktijk is gebaseerd op een vroeg-

christelijke traditie en wordt vanuit

christelijke inspiratie aangereikt.

Door zijn eenvoud staat deze medi-

tatiediscipline voor iedereen open.

Het is echter ook een universele

praktijk die eenheid schept in jezelf

en verbondenheid creëert met ande-

ren en de Andere.

Om elkaar in de meditatiepraktijk

te bemoedigen en te steunen, en

om geïnteresseerden met de medi-

tatie kennis te laten maken komen

we tweewekelijks samen op maan-

dag om 20 uur in de stille ruimte

‘Ademtocht’ in het Don Boscocen-

trum.

We luisteren naar een inleiden-

de tekst, mediteren 25 minuten en

drinken nadien een kopje thee of

koffie. “

Mediteren. Na verloop van tijd begon ik

te merken dat er in mij een Werkelijkheid

werkzaam is die ligt voorbij alle woor-

den en beelden. Je zou het kunnen om-

schrijven als kracht, volheid en vooral le-

ven, een voortdurende stroom van leven.

Hoe stiller ik werd des te meer dit leven

in mij doordrong. Dit gebed van inkeer

vraagt dan ook om stilte. Dat hoeft niet

per sé de uiterlijke stilte te zijn, want die

is niet altijd te verwezenlijken, maar wel

de innerlijke, creatieve stilte, waarin iets

gebeurt wat jezelf niet vermag. Het is dus

geen statische toestand waarin je terecht

komt, ook al zit je volkomen stil, maar

een dynamische gebeuren, een proces van

verandering dat nooit ophoudt en altijd

nieuw is. Het woord uit de schrift: ‘Zie

ik maak alles nieuw’, kreeg zo plotseling

nieuwe betekenis voor me.

Chris Smoorenburg – ‘Ga in je bin-

nenkamer’- Tom Breukel

In oktober komen we nog samen ter

meditatie op maandag 15 oktober en

maandag 29 oktober 2018. Aanvang

om 20 uur in de Stille ruimte “A-

demtocht” in het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

10 jaar meditatie in de christelijke traditie

FILIPIJNENFEEST

Welkom !

Op het 22ste Filipijnenfeest op 13

oktober 2018 in het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 6, Leuven/-

Kessel-Lo!

Je kan inschrijven via mail

cabsama2@gmail.com.

Samen eten

Van 18 u. tot 20 u.

Je kan genieten van een heerlijke Fi-

lipijnse schotel mét vlees of vegeta-

risch (12 euro en 6 euro voor kin-

derportie).

Het dessertbuffet (desserts zijn

apart te betalen) en de bar zijn nog

open tot sluitingstijd.

Het Filipijnse verhaal

Van 20 u. tot 21 u.

Béatrice, Caro, Filip, Jeroen, Lut,

Marijke, Saïda en Veerle gingen in

juli op solidariteitsreis naar de Fili-

pijnen. Ze doen hun verhaal.

Vermeld bij het inschrijven het

aantal schotels voor volwasse-

nen en kinderen en ook of je

gerecht neemt mét vlees of ve-

getarisch.

Het dessertbuffet (desserts zijn

apart te betalen) en de bar zijn nog

open tot sluitingstijd.

Kan je er niet bij zijn, maar wil je

steunen?

We verkopen steunkaarten aan 5

euro.

Mabuhay!

Guido Vos
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Met getuigenis van Christine Du-

pont

We willen in deze viering even stilstaan

bijhetmakenvankeuzes.

Hoe kunnen we echt achter een project

gaanstaan,hoekleinhetook is?

We willen het ook hebben over onze keu-

zes.

Inspiratie indebijbel.

In deze viering van 26 augustus le-

zen we Jozua 24: 14-16 en Johannes

6:52-69.

Jozuaroeptzijnmensenop

Ook duizenden jaren geleden had-

den mensen al de gewoonte om zich

aan te passen aan de “goden van de

tijd”. Net als wij nemen ze de ge-

woonten en regels over van zij die

het voor het zeggen hebben. Of ze

blijven steken in oude gebruiken,

dietotniets leiden.

Maar Jozua roept hen tot de orde.

Hij vraagt hen voor de juiste weg

te kiezen. Hij doet dit niet door hen

te beschuldigen, maar wel door zelf

hetgoedevoorbeeldtegeven.

De tekst van Johannes sluit aan op

de lezingen over de broodverme-

nigvuldiging. Na de bijeenkomst

waren de mensen erg onder de in-

druk en geneigd zich bij Jezus’

groep aan te sluiten. Maar dan

spreekt hij harde woorden. Men-

sen moeten bereid zijn “om zijn

lichaam te eten en zijn bloed te

drinken”. Ze moeten als het ware

Jezus zelf worden. Dat is wel erg

verregaand engagement. Behalve de

twaalf, haken de meeste bedrem-

meldaf.

Verhaal van Christine met haar

keuze voor HART BOVEN HARD

Kiezen en blijven gaan voor je keuze is

niet gemakkelijk. Dat beseffen we ook in

onze parochie.Naar de kerk gaan is “uit de

tijd” en de priesters gaan op pensioen. En

hoewel we geloven in ons project wordt de

neiging om het dan ook maar op te geven

groot. Gelukkig zijn er enkelen die aan de

karblijventrekken.

Maar ook andere initiatieven hebben het

moeilijk. Enkele jaren geleden werd de be-

weging Hart boven Hard opgericht. Het

was een beetje zoals bij de broodvermenig-

vuldiging. Veel mensen waren enthousi-

ast en wilden zich engageren. Maar blij-

venvolhoudenisniet zogemakkelijk.

We luisteren nu naar Christine,

die blijft kiezen voor de organisa-

tie HART BOVEN HARD. Het kan

inspireren om ons eigen engage-

ment au sérieux te blijven nemen

ener100%voortedurvengaan.

Getuigenis - Mag ik mezelf één van

detwaalfnoemen?

Als oudste meisje in een gezin van

zes en met ouders die politiek ac-

tief waren, ben ik dat ook geworden.

Ook belangrijk waren: de ruimte die

ik gekregen heb om de wereld te

verkennen, in onze klas met onze

juf van Latijn die Rome en Grieken-

land wist te verbinden met de we-

reld vandaag; de kans om een jaar in

het buitenland te zijn; de ervaring

om, als eerstejaars onderweg naar

mijn kot na een film, opgepakt te

worden door de politie … Het heeft

mij doen nadenken over de wereld

rondom mij. Het was ook de tijd,

toen men begon te spreken over ‘de

derde wereld’ en daarna ‘de vierde’

zelfs.

En, sindsdien blijk ik gekozen te

hebben.Hetgingbijnavanzelf.

In 1974 organiseerden wij samen

met vrienden uit onze Leuvense

parochiegroep een weekend in An-

seremme: ‘ elkaar opvoeden tot po-

litiek engagement’ – het begin van

Christenen voor het Socialisme. De

vraag was immers: ‘Met al wat we

stilaan geleerd hebben over de we-

reld,watkanonzetaakzijn?’

Het was de tijd dat we kennis maak-

ten met de volksbeweging in Chi-

li, toen we Chileense vluchtelingen

in de universitaire parochie ont-

moetten en begonnen aan te voe-

len wat een politieke kracht de La-

tijns-Amerikaanse bevrijdende bij-

bellezinggewordenwas.

Maar ook welke tegenkrachten zich

ook ontwikkeld hadden en tot de

staatsgreep van 11 september 1973

hebben geleid, toen Pinochet als ge-

neraal, met Amerikaanse hulp, pre-

sident Allende vermoordde. Zove-

len van de volksbeweging verdwe-

nen en stierven in wrede omstan-

digheden. Zij die konden vluchten

werden onze medestanders in onze

eigen zoektocht naar politiek enga-

gement.

Dat engagement heeft voor mij be-

tekend dat ik niet ben meegegaan

met de zovelen, die niet alleen de

kerk maar ook de bijbel en ‘het ge-

meenschap zijn in geloof ‘ over-

boordhebbengegooid.

We hebben ons ingezet in de lijn

van de bevrijdingstheologie en zijn

daarbij op serieuze weerstanden ge-

stoten, ook hier in deze “geuzen-

parochie”. Maar we zijn er nog,

dankzij de inzet vandaag van Lie-

ve, Chris, Hermien, Majo, Ingrid…

(om mij maar te beperken tot de

kernvandeliturgiegroep).

Voor mij heeft het ook betekend

dat ik overtuigd ben gebleven dat

de partijen aan de macht geen be-

trouwbare partner zijn in de poli-

tiek. Ondanks de eervolle inzet van

velen– waaronder mijn eigen fami-

lie – geloof ik niet dat zij een poli-

tieke kracht zijn die keuzes zullen

maken die écht de armoede uit de

wereld zullen helpen. Integendeel.

Dus, blijft het onze taak en mijn

taak om verder te zoeken voor welk

politiek engagement ik vandaag kan

enmoetkiezen.

Sinds het aantreden van de laat-

ste Vlaamse en federale regeringen

is dat een keuze om mee te mo-

biliseren binnen HART BOVEN

HARD.

Ik denk dat we nood hebben aan

een politieke basisbeweging die het

huidige ‘normaal’ in vraag stelt.

Want, is het huidige beleid in de

zorg normaal? Bv onze pleegdoch-

ter? Nu deelt de minister budget-

ten uit, die je vrij kan besteden aan

zorg. Je kan zorg inkopen, heet het.

Maar, als ik met haar de centen tel

die nodig zijn voor haar verblijf in

de voorziening waar ze eerder al

was, dan heeft ze nu minder. Het

zorggeld voorziet enkel de betaling

van het personeel van de instel-

ling voor een beperkter aantal da-

gen. De kosten van verblijf en voe-

ding in de instelling (dat heet nu

woon- en leefgeld) zijn voor reke-

ning van haar integratietegemoet-

koming. Dat kost haar nu wel meer

dan 200 euro per maand meer dan

de gemiddelde kost per maand vroe-

ger. Linne is gezond, maar andere

jongeren met medische kosten heb-

ben het nu zeer moeilijk om rond te

komen.

In HART BOVEN HARD willen

wij dat verhaal van individuele

budgetten om zorg in te kopen in

vraag stellen. Wat ben je met de

vrijheid om een plek in de zorg in

te kopen, als je onvoldoende geld

hebt? En we moeten langer werken

voor minder pensioen, als de re-

gering haar zin krijgt. Waarom al-

tijd maar belastingen verminderen,

ten voordele van wie veel heeft?

Waarom het openbaar vervoer stief-

moederlijk blijven behandelen… en

geld uitgeven aan vliegtuigen die

kernkoppen kunnen dragen en af-

vuren?

Er zijn er al velen die die keuzes ver-

werpen en we kunnen met HART

BOVEN HARD aansluiten op de zovele

actiesvanonderuitvoor:

een samenleving zonder die groei-

ende ongelijkheid tussen de super-

rijken en de groeiende groep men-

sen met armoederisico of in armoe-

de

eerlijkebelastingen

gemeenschapsvoorzieningen voor iedereen

werkbaar werk en een leefbaar pensioen

een samenleving zonder racisme of uit-

sluiting.

Het zijn grote ambities en de werk-

last issomszwaar.

In Leuven werkte ik vooral mee

rondhet thema ‘Zorg’ en ik denkdat

we dat moeten volhouden – zoals de

twaalf. Wij willen gaan voor zinge-

vende en verbindende zorg. In twee

burgerplatformen hebben we om-

schreven wat dat voor ons betekent

en op korte termijn willen wij een

actievoorstel doen, voor een lokaal

sociaal beleid dat zowel de gezond-

heidszorg, de geestelijke gezond-

heidszorg, ouderenzorg, zorg en

ondersteuning voor personen met

handicap of beperking als de jeugd-

zorgtoegankelijkermaakt.

Voor project Changez! kwamen we

samen op 18 september om met el-

kaar in gesprek te gaan in voorbe-

reiding op de stemming van 14 ok-

tober.

Er waren gesprekken met geënga-

geerdeburgersenlokalepolitici.

We bekeken video’s van de repor-

tages over wonen, burgerschap en

mobiliteit.

De reportages tonen hoe burgers

bottom-up problemen oppakken,

zonder besluitvorming af te wach-

ten en elke reportage onderzoekt de

slaagkansen van ambitieuze initia-

tievenentendensen.

Je vindt de reportages op ww-

w.changez!.be

Daarna maakten we tijd voor tus-

senkomsten vanuit de Leuvense

partijen.

ChristineDupont

Kies en doe consequent

Mensen vragen waar zij God kunnen vin-

den.

Hetantwoord is :hier.

Wannéérzehemzullenvinden .

Hetantwoord is :nu.

Hóezehemzullenvinden.

Hetantwoord is :weesstilenkijk,

Kiesendoeconsequent.

Katrien Rombouts Uit de viering

26/08/2018 inhetDonBosco centrum

Kiezen is verliezen. Of toch niet? (2)

Krachtlijnen

Relatiemetdenatuur

Het Molenhuis is een huis waar je

stilte kan ervaren in een brok on-

gerepte natuur. Gelegen in een om-

geving waar je kan thuiskomen bij

jezelf en bij de kern van het leven.

Omgeven door bossen die de mens

uitnodigen om binnen te treden in

het grote mysterie van de natuur en

het leven. Een plaats waar je nog het

ritme van dag en nacht kunt bevoe-

len. Waar je eindeloos stil kan wor-

den om terug de diepe levenskracht

injezelf tebeluisteren.

Eenvoudensoberheid

Je ontdekt terug hoe alles met een-

voudige middelen kan, als ieder het

beste van zichzelf geeft. Daarom

is de inrichting van het huis ook

sober. Met eenvoudige middelen

wordt getracht een gezellige en rus-

tige sfeer te creëren. Je vindt er geen

luxe, geen comfort. Wel een stuk-

je warmte dat je samen met ande-

ren opbouwt: samen eten klaarma-

ken, opruimen, karweitjes opknap-

pen, wandelen en genieten van het

onverwachte van dergelijke situa-

ties.

Vooriedereen

De vzw houdt haar activiteiten zo

goedkoop mogelijk, om iedereen de

kans te bieden stil te staan bij wat

hem/haar bezig houdt. Wel te ver-

staan, iedereen die deze krachtlij-

nen wil delen en eraan meewerken.

Hierbij willen wij niet dat financi-

ën een hinderpaal zouden vormen.

Kortom, over de prijs kan gepraat

worden, over de krachtlijnen niet.

Samen verantwoordelijkheid dra-

gen

Samen verantwoordelijk zijn bete-

kent ook samen werken aan een

huis waar het ontmoetende leven

mogelijk is en waar dit ook kan

ontkiemen... Dit wil zeggen een

ontmoetingsruimte gemeenschap-

pelijk bezitten, gebruiken, onder-

houden, ervan genieten en er zorg

voor dragen. Zo is de cirkel rond…

ontmoeting tussen mensen, samen

verantwoordelijk zijn en samen be-

zitten in openheid naar anderen

toe is maar mogelijk voor zover we

bij de anderen en bij onszelf de

natuur (h)erkennen, waarderen en

beschermen.

Ontmoeting

Te midden van de immense rust

en stilte kunnen de mensen terug

tot zichzelf komen, loskomen van

hun zorgen, drukte en verplichtin-

gen. Er groeit een plaats van niet

meer moeten, van ontmoeten. Dan

kan je de ander weer zien zoals

hij is. Hier wordt echt ontmoeten,

vriendschap bouwen van mens tot

mensterugmogelijk.

De vzw probeert, weliswaar in het klein,

deze krachtlijnen concreet te maken en

warm te houden. Misschien is het een

druppel op een gloeiende plaat; maar

waarom zou het geen kiem in vruchtba-

regrondkunnenzijn?

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

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

debellemeuse/

Molenhuis Bérismenil



Een denk- en doe voormiddag rond

verbindend spreken en handelen.

De zingevingsgroep van Bewe-

ging.net Leuven nodigt iedereen

van harte uit op

zaterdag 17 november tussen

9.30 en 12.30 u in jeugdherberg

De Blauwput te Kessel-Lo. (Marte-

larenlaan 11 a)

Ieder van ons heeft zijn eigen idee-

ën en meningen, maar ook ande-

ren hebben hun eigen ideeën en

meningen. Hoe komen we dichter

bij mekaar zonder onszelf te verloo-

chenen, in respect voor de ander?

‘Wijs’ zijn zij die erin slagen zich-

zelf niet hoger te achten dan ande-

ren. (Paulus)

Is het mogelijk om “wijs” te zijn bij

lastige en polariserende thema’s?

Fundamenteel van mening ver-

schillen over moeilijke onderwer-

pen en toch de relatie met de andere

en het vertrouwen in elkaar blijven

behouden en versterken, ook als we

heel verschillend denken of hande-

len. Moeilijk, maar het kan.

René Bouwen en Goedroen Jucht-

mans bieden ons instrumenten,

handvaten en wegwijzers aan om

met elkaar in gesprek te blijven. Zo

geraken we samen verder.

En vooral: ze laten ons stevig oefe-

nen in het voeren van verbindende

gesprekken.

9u00 Onthaal met koffie

9u30 Welkom en inleiding door

Roland Verbeek, voorzitter Bewe-

ging.net. Leuven

9u35 Kader en werkvormen. Zin-

volle voorbeelden. Uitwisselen van

ervaringen.

Oefeningen in verbindend spreken

en handelen.

Met René Bouwen, emiritus bui-

tengewoon hoogleraar organisa-

tiepsychologie aan KULeuven en

Goedroen Juchtmans, senior on-

derzoeker HIVA onderzoeksgroep

“Onderwijs en Levenslang Leren”

9u45 Deel I

10u45 Pauze

11u00 Deel II

12u00 Wijze leerlessen en slotbe-

schouwing door Samira Atillah,

pedagoge, jeugdwerkster, mensen-

rechtenactiviste, schrijfster.

12u30 Middagmaal

Inkom

3 euro (zonder broodjes) – 5 euro

(met broodjes)

inschrijven voor 10 november bij

lydia.vanhirtum@beweging.net –

0477 46 27 53

In Abdij van Park in Heverlee zijn veer-

tig bronzen klokken voor de vredesbeiaard

aangekomen. Het zijn replica’s van de

oorspronkelijke beiaard die in WO I werd

verwoest.

De nieuwe Vredesbeiaard in de to-

ren van de abdijkerk komt tot leven

op 11 november 2018 op de herden-

king van 100 jaar Wapenstilstand.

Tussen 14 en 17 uur ben je welkom

om in de mooie site van Abdij van

Park te komen genieten van de al-

lereerste beiaardconcerten (om 14,

15 en 16 uur). Verschillende gastbei-

aardiers spelen vredesliederen en

andere aangepaste muziek op deze

gloednieuwe beiaard.

Je maakt kennis met de boeiende

ontstaansgeschiedenis en kan inte-

kenen op een wandeling door de ab-

dij. Bovendien zet PARCUM voor

deze gelegenheid gratis zijn deuren

open.

Zo kan je ook de tentoonstelling

‘Religie. Helend. Verdelend.’ mee-

pikken.

https://www.uitinvlaanderen.be/a-

genda/e/abdij-van-park-viert-nieu-

we-vredesbeiaard/

Deze nieuwe Vredesbeiaard is een

historische reconstructie van de

beiaard die in 1914 verloren ging

in het oorlogsgeweld. Hij kwam tot

stand dankzij giften van bedrijven

en particulieren uit Leuven en de

Duitse stad Neuss en staat helemaal

in het teken van vrede en verzoe-

ning.

Het project is geselecteerd in het ka-

der van het Europese jaar van het

Cultureel Erfgoed.

www.vredesbeiaardleuvenneuss.eu

Abdij van Park viert

nieuwe beiaard
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VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

In de batterij van jouw smartpho-

ne of tablet ook zo snel plat? Wist je

dat je zelf instellingen kan aanpas-

sen om dat te voorkomen?

Ilse legt je op een eenvoudige ma-

nier uit hoe je de levensduur van je

toestel kan verlengen.

In de hands-on werkshop krijg je

een heleboel tips om je batterij lan-

ger te laten meegaan, en sneller bij

te laden. Daarbovenop krijg je pro-

fessionele raadgevingen om je vol-

gende aankoop doordacht en duur-

zaam te maken.

Breng je smartphone/tablet en bij-

horende opladers mee en ga naar

huis met een zuiniger ingesteld

toestel!

Praktische info: Meebrengen:

smartphone/tablet en oplader. Deze

activiteit wordt aangeboden tijdens

de Digitale Week aan de democrati-

sche prijs van 3 euro.

https://www.vormingplusob.be/-

energiezuinig-omgaan-met-je--

smartphone-tablet

Begeleiding: IlseDepré

Waar: LDC Eduard Remy, Andreas

Vesaliusstraat 10/1 – 3000 Leuven

Wanneer: Zaterdag 20 oktober 2018

van 14.00 u. tot 17.00 u.

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

Energiezuinig met je smartphone of tablet

GODEN VAN EGYPTE Davids-

fondscultuurreizen

Goden van Egypte in het Rijksmu-

seumvanOudhedeninLeiden

“Het oude Egypte is doordrenkt

van religie en magie, die het wereld-

beeld van de bevolking bepaalden.

In de groots opgezette tentoonstel-

ling Goden van Egypte in het van

Rijksmuseum van Oudheden in

Leiden brengen imposante beelden

van goden en godinnen, magische

papyri, verfijnde gouden sieraden

en rijk beschilderde mummiekisten

de oud-Egyptische godenwereld op-

nieuw tot leven.” getuigt Marleen

Reynders, reisgids.

Zij begeleidt elke groep afzonder-

lijk doorheen de tentoonstelling.

Reisdatum: zondag 11 november

2018

Reissom:per persoon 115 euro

Aantal deelnemers: Minimum 2 X

15, maximum 2 X 20 personen

Inbegrepenindezereissom:

* De toegangsgelden voor de ten-

toonstelling en de permanente col-

lectie Egypte

* Nederlandstalige begeleiding, in-

leidende lezing en rondleiding

door de tentoonstelling

* Nederlandstalige museumgids

voor de permanente Egyptische col-

lectie

* Gebruik van de audiofoon

* Fooien voor lokale gids en chauf-

feur

* Vervoer in comfortabele autocar,

vertrek vanuit het station van Ber-

chem

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

Dagprogramma

* Rond 7.45 u. vertrek aan het stati-

on van Berchem.

* Bij aankomst in Leiden: Inleiden-

de lezing door Marleen Reynders.

* Bezoek in kleine groep en met

uw reisleider aan de tentoonstel-

lingGodenvanEgypte.

* Na het vrije middagmaal bezoek in

kleine groep, met museumgids, aan

de permanente Egyptische collectie.

* Aansluitend op beide rondleidin-

gen is er telkens wat tijd voor in-

dividuele verkenning van de ten-

toonstelling en de collectie.

* Rond 16.30 u.: terugreis naar het

station van Berchem.

Info: 016 24 38 38
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