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Jezus was geen moderne wijsheidsleraar

die wat esoterische waarheden onderwijst,

om vervolgens te genieten van de revenu-

en van zijn boeken in een gerieflijke vil-

la. Jezus belichaamde met heel zijn leven,

zelfs in zijn stilzwijgen, zelf-gave. Hij

was ‘integer’, één van stuk, tot aan het

eind.

Jezus’ integriteit, zijn Geest, die door zijn

verrijzenis op een nieuwe manier in ons

woont, wacht erop ook in ons leven gere-

aliseerd te worden, in onze meditatie en

daaruit voortvloeiend in ons hele leven.

Op deze manier worden we sprekende teke-

nen van Goddelijke, liefdevolle zelf-gave,

zodat we zelfs of misschien wel juist als

we zwijgen en gewoon doen, anderen kun-

nen inspireren de weg van God te gaan.

Sicco Claus

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.

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

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nor-

dic Walken? Dan nodigen we je uit

om elke maandag mee te walken. We

wandelen 6 à 7 km gedurende 1.30

uur. We starten stipt om 14 u.

Wat heb je nodig? Poles, goede stap-

schoenen en veel goesting.

In de maand september zijn we met

een tweede groep walkers gestart

die we ‘de rustige walkers’ noemen.

Op een aangenaam tempo van maxi-

mum 4 km per uur walken we gedu-

rende anderhalf uur onder begelei-

ding van Lut Wauters. We hebben

dan maximum 5 km gestapt. Onze

oude groep zullen we ‘de gevorder-

den’ noemen en zij walken op dat

anderhalf uur gemiddeld 7 km.

Voor beide groepen startplaats: Par-

king Arboretum Heverleebos.

Te bereiken met bus 18 van de Tec

vanuit Leuven Station Perron 1 tot

halte De Jacht, dan nog 5 minuut-

jes verder de Naamse steenweg vol-

gen. Opgepast: je kan geen ritten-

kaart van de lijn gebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u

en walken ongeveer anderhalf uur.

Data : Rustige walkers: maandag 22

oktober 2018. Gevorderde walkers:

maandag 15, 22 en 29 oktober 2018

Info: Lutgarde Michielsen, GSM

0478 88 15 56, e-mail Lutgarde.Mi-

chielsen@skynet.be

Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten

is verplicht om een verzekering te nemen.

€ 5 per jaar voor leden en € 10 voor niet-

leden. Dat geldt voor de wandel-, fiets-

tochten en nordic-walking.

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 21 oktober

Samanaviering – 50 jarig

bestaan

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Assistent: Lieven Dries

Homilie: Cécile Van Houcke

Lector: Samana

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Raoul Vereecken

KALENDERBLAADJE

Waar het Christus om ging was

vooral een nieuwe wijze van leven,

een ommekeer in de gevestigde

waardeschaal, een radicale innerlijke

ommekeer waardoor het menselijk

bestaan een hogere en rijkere

kwaliteit en een nieuwe dimensie

verwierf. Terecht hebben zijn

volgelingen zijn leer als een

“bevrijding”, als een “verlossing”

aangevoeld; verlossing en bevrijding

uit de heersende opvattingen van

hun omgeving, uit de bekrompen

leerstellingen van de farizeeërs en

schriftgeleerden, uit de

neerdrukkende en kwellende greep

van sociale conventies en uitgeholde

tradities, uit alle duistere machten

die het geweten verkrachten en de

mens geestelijk verminken;

verlossing en bevrijding ook uit de

illusies waaraan wij staan

blootgesteld: de illusie van macht en

de illusie van het geld en de rijkdom

en uit alle vormen van

zelfbegoocheling, eigenwaan en

zelfgerechtigheid.

Wildiers

SINT-ANTONIUS

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

Donderdag 18 oktober

Herstfeest Samana Sint-Antonius en

Park Heverlee

11 u. Viering

Intentie: de heer Albert Parijs,

echtgenoot Marie-Jeanne Verheyden

Voorganger: Myriam Neves

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 21 oktober

29ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Intentie: de heer Albert Parijs,

echtgenoot Marie-Jeanne Verheyden

Voorganger: Myriam Neves

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

WIE GENOEG HEEFT, BEZIT

ALLES bzn

KORT VAN STOF IS UIT DE

MODE bzn

DON BOSCO

Zondag 14 oktober

Achtentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Ziekendag

Geen viering in Don Bosco

Zondag 21 oktober

Negenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Wereldmissiedag

10.30 u. Viering

Voorgangers: Lieve Neukermans en Chris

Willocx

Lector: Raf Stabel

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

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

FILM IN SENIORAMA “Maudie”

Ierland, Canada – 2017 – 1u.55’

van: Aisling Walsh met: Sally

Hawkins, Ethan Hawke, Kari

Matchett e.a.

De film brengt ons meteen naar

Canada met het harde levensverhaal

van een vrouw met een sterke

persoonlijkheid en een groot

schilderstalent. Datum: vrijdag 19

oktober van 14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden

Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

VIERINGEN

Inschrijvingen

Mensen kunnen veel voor mekaar

betekenen en een zegen zijn voor

hun medemensen.

We weten ook dat er soms dingen

fout gaan, ook in de kerk. Maar we

beseffen wel dat we het goede en

mooie moeten verder zetten en ons

niet laten verlammen door het ne-

gatieve.

Het parochieblad zet dat graag in de

schijnwerper.

Sluit je weer bij ons aan?

Je kan nu al 37 euro overschrijven

(0,77 euro per blad!)

Maar er is voor 2019 wel een ver-

andering van rekeningnummer en

begunstigde.

Schrijf nu over op:

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-

ANT-DBO

Amerikalaan 29

3000 Leuven

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019

Federatie Frando 4330, Parochie

…….

kan je uw parochie toevoegen.

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgt die aan de drukkerij.

Je begrijpt wel dat tijdig inschrijven

zijn werk veraangenaamt en ver-

licht!

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer bij ons aan?

FIETSEN

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 13 en 23 september 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016

26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter

Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Iedereen met een fiets met goede

banden en remmen is welkom.

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 16 en 30 oktober 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58

52 86 of 0473 92 99 41 of Claeys 016

44 32 45 of 0476 09 06 17

Fietsdagtochten

Vrijdag 19 oktober – Druivenstreek

Rit met hellingen, rustige en vei-

lige wegen, goed bereidbaar traject

(+/- 70 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven.

Voor meer info: Johan Kumps 016

26 10 95 of 0489 55 02 60
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GELAATSVERZORGING IN SE-

NIORAMA Dinsdag 16 oktober

2018. Je kan vanaf nu maandelijks

genieten van een ontspannende ge-

laatsverzorging. Maggie komt een-

maal per maand langs op Seniora-

ma om je een rustgevende gezichts-

massage te geven. Gedurende 45mi-

nuten zorgt ze voor het reinigen

van de huid, de massage, een mas-

ker en indien gewenst een lichte

maquillage. Ondertussen krijg je

raad over hoe je je huid gezond

kan houden. Maggie werkt uitslui-

tend met anti-allergische produc-

ten. Maak een afspraak via het ont-

haal 016 22 20 14 of onthaal@seni-

orama.be. Kostprijs: € 20 te betalen

bij inschrijving.

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA Woensdag 17 oktober 2018.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchet-

ti aanwezig. Je kan een afspraakma-

ken via het onthaal tel. 016 22 20 14

of onthaal@seniorama.be. Prijs per

verzorgingsbeurt € 25 ter plaatse te

betalen. Informeer bij uw mutuali-

teit naar de korting. Seniorama Van-

denTymplestraat35,Leuven

Het Molenhuis heeft weer enkele

prachtige activiteiten op de kalen-

derstaan.

Kalender

15 – 19 oktober 2018: Midweek wan-

delenherfst

19 – 21 oktober 2018: Werkweekend

herfst

23 – 25 november 2018: Creaweekend

10-14 december 2018: Wandelweek-

endwinter

29 dec. ’18 – 01 jan. 2019: Oud op

nieuw

18 - 20 januari 2019: Wandelweek-

endwinter

01 -03 februari 2019: Poetsweekend

01 -03 maart 2019: Mutskesweekend

15–17maart2019:Zangweekend

05 – 07 april 2019: Wandelweekend

lente

Hoeinschrijven?

Via onze website www.moulinde-

bellemeuse.be vind je onder ‘Activi-

teiten’onzekalender.

Klik vervolgens op de gewenste ac-

tiviteit.

Daar vind je een link naar ons in-

schrijvingsformulier.

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
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Niemand komt hier vrij van het kwade,

niemandgaathier straksweervrijuit.

Niemandteveel,niemandteweinig,

niemandtegroot, geenéénteklein.

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,

tot ooit en overal wij leven voor elkaar.

Welkomstwoord

Goedemorgen allemaal, welkom hier aan

deze tafel, bij dit licht; waar we ook van-

daag weer ons hart en ons hele zijn pro-

beren open te zetten voor datgene wat ons

ten diepste drijft en dit in de naam van de

VaderendeZoonendeHeiligeGeest.

Voor deze viering vond ik inspira-

tie bij Ecokerk, een onderdeel van

het Netwerk Rechtvaardigheid en

Vrede. Ecokerk verbindt ecologie

met de christelijke spiritualiteit en

desociale leervandeKerk.

Zij doen dit op vraag van de Belgi-

sche bisschoppen die in 2005 aan

het Netwerk de opdracht gaven om

enerzijds een christelijk visie uit te

werken rond ecologie en spiritua-

liteit, en anderzijds te zoeken naar

wegen om deze visie in praktijk te

brengen.

Het was ook paus Franciscus die in

2015 zijn encycliek ofte pauselijke

brief Laudato si /Geprezen zij schreef

over ecologische en sociale recht-

vaardigheid.

Uit Laudato Si’: (2015-Paus Fran-

ciscus )

Er bestaan niet twee aparte crisissen, die

van het milieu en die van het sociale, wel

een enkele en complexe sociale-en milieu-

crisis. Het zoeken naar oplossingen vereist

een integrale benadering omde armoede te

bestrijden, om aan de uitgestotenen hun

waardigheid terug te geven en om tegelijk

ook voor de natuur te zorgen. (Laudato Si'

139)

Gebedomontferming:

Heer, samen met zoveel mensen le-

ven wij in onmacht, vertwijfeling.

Wat brengt de dag van morgen? En

we zijn doof voor het bevrijdend

woord dat Gij ook nu nog altijd

spreekt.

Jezus, de open en heldere kijk die

Gij had, de kracht die Gij uitstraal-

de. Waar is die gebleven op onze da-

gen? Laat ons niet sprakeloos zo-

maar afwachten, maar durven spre-

kenenhandelen.

Heer, uw Geest is nog altijd schep-

pend aanwezig, en wil doorbreken

op die vele plaatsen waar schijnbaar

geen hoop is. Open ons voor die

mogelijkheden.

Moge Gods ontferming als een mil-

de dauwkomen over het dorre land-

schap, dat wij dikwijls van deze aar-

de hebben gemaakt, dat het kwaad

kan gekeerd worden en er nieuw le-

ven opborrelt, onverwoestbaar le-

ven.Amen.

Lezing: Genesis 1: een scheppings-

lied

God schept het licht op aarde, Hij

scheidt hemel en aarde, land en zee,

laat planten groeien op de aarde,

brengt zon en sterren aan het fir-

mament, dieren in het water en die-

ren in de lucht, wilde en tamme die-

ren op aarde, schept de mensen als

man en als vrouw. De mensen moe-

ten kinderen krijgen en de baas zijn

overdeaarde.

Zo werden de hemel en de aarde gemaakt,

en alle prachtige dingen die daarbij ho-

ren.

Op de zevende dagwasGod klaarmet zijn

werk.

Hij maakte van die dag een bijzondere

dag. Want op die dag was Hij klaar met

de schepping en rustte Hij uit van al zijn

werk.

Lezing: Johannes1, 1-5

(…)Alles isdoorHemontstaan

en zonder Hem is niets geworden

vanwatgewordenis.

In het woord was leven en dat leven

washet lichtvoordemensen.

En het licht schijnt in de duisternis

maar de duisternis krijgt het niet in

zijnmacht.

Evangelie:Marcus7,31-37

Jezus geeft een doofstomme zijn ge-

hoorenzijnspraakterug.

Hij verbood het aan iemand te zeggen;

maar met hoe meer nadruk Hij dat ver-

bood, des te luider verkondigden zij het.

Buiten zichzelf van verbazing riepen zij

uit:

“Hij heeft alles welgedaan, Hij laat do-

venhorenenstommenspreken.”

Duiding

God schept door de taal, door din-

gen te benoemen, door dingen van

elkaar te onderscheiden. Hij kijkt

ook naar de verschillende stappen

in zijn schepping en er wordt ge-

zegd dat “Hij zag dat het goedwas”.

Dit scheppingslied is een ode aan de

schepping en hoe de verschillende

onderdelen van elkaar gescheiden

zijn maar toch een eigen rol zullen

spelen in die schepping. Er wordt

ook duidelijk aangegeven dat men

(zelfs God) moet rusten van de ge-

danearbeidomdatgenewatmenge-

maakt of gedaan heeft te overschou-

wen.

Ook in de inleiding van het Johan-

nesevangelie vinden we een echo

uit dit scheppingslied van Gene-

sis 1. Het Woord was bij God, wat

zich onder Jezus voltrokken heeft,

is de essentie van God en de essen-

tie van schepping. JHWH ik zal er

zijn voor u, er zijn voor de ander

alshoogstescheppingsopdracht.

Maar waarom wordt Jezus hier

dan het Woord genoemd. Waarom

schept God door taal. Misschien

omdat taal, communicatie één van

de belangrijkste voorwaarden is om

tot een harmonieuze schepping en

samenlevingtekomen.

Spreek en gij zult gehoord worden.

En toch geven we het vaak op, we

kroppen onze woede en frustratie

op, wachten te lang en zijn dan niet

in staat omop een constructievema-

nier een gesprek aan te gaan met de

betrokkenen en hoe moeilijk is het

niet om alle betrokkenen in dat ge-

sprekaanbodtelatenkomen.

En dan de tijd, de tijd die we niet

vinden of krijgen om te spreken,

laat staanomstil te staanen tegenie-

ten van dat gene wat we doen of ge-

realiseerdhebben.

En toch... soms zijn er toch die

“genadevolle” momenten, spran-

kels van harmonie en collegialiteit.

Misschien moeten we datgene wat

wezelf en anderengoedgedaanheb-

ben of wat ons goed gedaan heeft

meer uitspreken en er zo bestaans-

recht en bestaansruimte aan geven.

Wie weet geeft het ons de adem die

we nodig hebben om te blijven bou-

wen aan een droom van een ge-

meenschap.

Eén van mijn godsdienstleraren

vertelde me dat de ethymologie

van ons woordje God teruggaat

op het woord gutto uit het Sans-

kriet, (denk aan de gutturale “r”)

en dat woord zou “roepen” beteke-

nen. Datgene wat wij God noemen

heeft dus iets met roepen te maken.

Of het degene is die roept of aanroe-

penwordt of allebei, daarmag je zelf

nog een leven lang over mijmeren.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof ineenGod

dievredevolle liefdewilzijn,

geenliefdevanpraalenpracht

maarpureeenvoud,

oprechte echtheid voor elk van ons.

Ikgeloof inJezus,

die als dienend voorbeeld van die

liefdeenvrede

onderdemensenkwamleven.

Hijkwamgetuigenvanuwrijk

waar plaats is voor iedereen zonder

onderscheid.

Ik geloof in de Geest die door de

mensenwaait.

Hijblaastonsgoedewoordenin

enzetonshartopen.

Zo laat hij God aan het werk in elk

vanons.

Voorbede

In deze scheppingsperiode bidden

we voor allen die de moed verloren

hebben:

Genees hun en onze sprakeloos-

heid bij het zien van wat mensen

elkaar aandoen en van wat gebeurt

metonzemooiemaarkwetsbare aar-

de.

Spreektothenentotons: ‘effeta’

Open onze ogen, onze oren, onze

mond.

Bevloeionsdorstighart.

Geefkrachtaanhenenaanons,

aandewoordenendedaden

waarmeewearmoedebestrijden,

uitgeslotenen hun waardigheid te-

ruggeven

enzorgenvoordenatuur.

Laat ons samen de wereld beter maken.

Handen reikend van hart tot hart tot ein-

detoe.

Dan zal de wereld de hemel op de aarde

zijn.

HermienDenTandt -Uit de viering van 9

september2018 in het Don Bosco centrum

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 11 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 12 oktober

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 16 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 18 oktober

11.00 uur Herstfeest Samana Sint-

AntoniusenParkHeverlee

Vrijdag 19 oktober

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Sint-Franciscus

Woensdag 10 oktober

NM:SAMANACrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 11 oktober

NM:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 12 oktober

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

Zaterdag 13 oktober

NM:GastvrijMichotte

Zondag 14 oktober

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 16 oktober

NM:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 17 oktober

NM:SAMANACrea

20u.:KoorBlijRondeel

Agenda



Op vrijdag 12 oktober 2018 zin-

gen al wie graag zingt weer samen,

dit keer ten voordele van Simi-

les ‘De stem in Vlaanderen van en

voor familie van psychisch kwets-

baremensen’.

Afspraak om 20u in het Ontmoe-

tingscentrum aan de Korenbloem-

straatteLinden.

Sinds 1972 ondersteunt Similes de

families van mensen met psychi-

sche problemen. Samen-zingend

willen wij ons steentje bijdragen

omdezeorganisatie testeunen

Op deze samenzang nodigen we

u graag uit om gekende populaire

liedjes van ‘de sixties tot vandaag’

uit volle borst mee te zingen. Wie

er vorige jaren bij was wil dit zeker

nietmissen!

De Lindense verenigingen Davids-

fonds, Femma, Sint Kwintenkoor,

Samana, Landelijke Gilde Linden

Toneel Linden en Jeugdorkest Mu-

sicali zetten samen hun schouders

onder dit initiatief, de opbrengst

gaat integraalnaarSimiles.

Meer info over Similes vind je op

https://nl.similes.be/

Wandeling: ‘Duurzaam digitaal

Leuven’

Leuven werd in 2014 uitgeroepen

tot meest duurzame gemeente van

het land en in 2018 de European

Leaf Award. De stad stelt zich bo-

vendien tot doel om tegen 2030 kli-

maatneutraal te zijn. Van dat alles is

vandaag één en ander al goed zicht-

baar.

Tijdens de wandeling bezoeken we

plekken waar, dankzij technologie

duurzaamheid en hergebruik cen-

traalstaan.

Inspirerende initiatieven passeren

de revue: auto/fietsdelen, maker-

spaces, klimaatneurtrale gebou-

wen, weggeefkoelkasten, spullen-

bib, repairprojecten en nog veel

meer.

Wandel mee en ontdek de frisse

en moderne wind die door de stad

waait!

Praktischeinfo:

Plaats van afspraak: binnenplein

Tweebronnen (openbare biblio-

theek), -Rijschoolstraat4.

De wandeling is ongeveer 5 km

lang. Zorg ervoor dat je gekleed bent

volgens de weeromstandigheden.

We houden onder weg een pauze

meteendrankje (inbegrepen).

Deze activiteit wordt aangeboden

tijdens de digitale week aan de de-

mocratischeprijsvan3euro.

https://www.vormingplusob.be/

wandeling-duurzaam-digitaal-leu-

ven

Begeleiding: IlseDepré

Waar: Bib Leuven, Rijschoolstraat

4bus101–3000Leuven

Wanneer: Dinsdag 30 oktober 2018

van14.00tot17.00uur

Code: 186128

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

Vormingsplus Oost-Brabant
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De warme zomer heeft niet belet dat

we uit Venezuela heel wat infor-

matie ontvingen over de moeilijke

omstandigheden waarmee de bewo-

ners te kampen hebben. Ondanks

de barre tijden houden de parochi-

anen van Campo Rico er de moed

in. Voor hen is geloof en solidariteit

vanzelfsprekend.

Onze trouwe vrienden ter plaatse,

Francisco Rodriguez en Ana de Fer-

nandez, zijn vanaf het eerste uur

naaste medewerkers geweest van pa-

ter Eugenio. Ze bezorgen ons de ar-

tikels om kennis te maken met het

wel en wee van onze beursstuden-

ten.

Pater Willy is verplaatst naar San

Felix, een stad op acht uur afstand

van Caracas. Hij blijft nog wel zor-

gen voor de vertalingen. Hij bericht

ons ook over actuele crisis waarin

het landzichbevindt.

Pater Willy

HetleveninVenezuela

President Madura schuift de slech-

te economische toestand van zijn

land niet langer af op de vijanden

vanzijnregime.

Vanuit Rome liet Augustin van

Baele, de secretaris-generaal van de

missieorde van de Salvatorianen,

aan zijn collega’s in Venezuela we-

ten hoe de buitenlandse pers be-

richtte over de toespraak die presi-

dent Maduro hield tijdens het con-

gresvanzijnpartijPSVU.

‘De Venezolaanse president Nicolas

Maduro heeft zijn ministers opge-

dragen om de slechte economische

toestand van het land niet langer af

te schuiven op de “aanvallen van

het imperialisme”. ”Er is genoeg

gejankt. Je zal mij niet zien janken

over imperialisme. Laat ze ons maar

aanvallen. Het is aan ons om te han-

delen, met of zonder agressie (van

het imperialisme) “. zei Maduro op

het partijcongres van zijn PSUV.

Venezuela heeft grote delen van

de economie genationaliseerd en

heeft honderden bedrijven ontei-

gend. Maar de aanpak van de rege-

ring heeft de economie van het olie-

rijke land richting afgrond gedre-

ven. Het Internationaal Muntfonds

(IMF) verwacht voor dit jaar een in-

flatie van een miljoen procent en

een daling van het bnp met achttien

procent. De Venezolaanse centrale

bank geeft al enkele jaren geen in-

flatie- of conjunctuurcijfers meer

vrij.

“Ik denk dat het ongeveer twee jaar

zal duren om terug te keren naar

de stabiliteit, en om de eerste teke-

nen te zien van nieuwe economi-

sche welvaart zonder daarbij de so-

ciale bescherming op te geven” al-

dusMaduro.

Een van de maatregelen die de eco-

nomie er weer bovenop helpen, is

het opvoeren van de olieproductie

tot 6 miljoen vaten per dag tegen

2025. Momenteel bevindt de pro-

ductie zich op anderhalf miljoen

vaten per dag; het laagste niveau in

dertig jaar. ‘

Uit vzw Caracas Hulpfonds Driemaande-

lijks tijdschrift nr 3 van 2018

De mensen van Campo Rico kun-

nen onze hulp in deze zware tijden

heelgoedgebruiken.

Wil je ook een bijdrage leveren of

/en wil je nader kennis maken met

hetCaracashulpfonds,

dan kan je terecht bij

Eddy Deroost, Vereningingstraat

41,3010Kessel-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

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 cabsa-

ma2@gmail.com.

Sameneten-Van 18u.tot20u.

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

opentotsluitingstijd.

Het Filipijnse verhaal - Van 20 u. tot

21u.

Béatrice, Caro, Filip, Jeroen, Lut,

Marijke, Saïda en Veerle gingen in

juli op solidariteitsreis naar de Fili-

pijnen.Zedoenhunverhaal.

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

opentotsluitingstijd.

Kan je er niet bij zijn, maar wil je

steunen? We verkopen steunkaar-

tenaan5euro.

Mabuhay!

Guido Vos

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

-Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 16 oktober 2018 – Prof. Luc

Sels (RectorKULeuven)

De KU Leuven in 2025: waar we wil-

lenstaan…

Dinsdag 23oktober 2018 – Prof. Dan-

ny De Schreye (Faculteit Ingenieurs-

wetenschappen )

Artificiële intelligentie

Het aantal cursisten voor de lezin-

genreeks van 2018-2019 wordt be-

perkt tot 1350 en is al volzet. Je kan

dus niet meer inschrijven voor de

lezingen in de aula. Je kan ook opte-

ren voor een digitaal abonnement.

Digitaalabonnement

Als u dit wenst kunt u een digi-

taal abonnement nemen op de dins-

daglezingen van het Algemeen Pro-

gramma2018-2019.

Voor een digitaal jaarabonnement

betaaltuslechts30euro.

Als u hiervoor kiest, krijgt u een

gebruikersnaam en paswoord toe-

gestuurd in uw mailbox, waarmee

u thuis in alle rust de digitale ver-

sie van de lezingen op uw compu-

ter kan bekijken (vanaf de dag na de

lezing). Let wel: het is mogelijk dat

door uitzonderlijke omstandighe-

den af en toe een lezing niet wordt

opgenomen.

Alle ingeschreven cursisten heb-

ben trouwens toegang tot deze op-

names.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel. 016 32 40 01 udll@alum.ku-

leuven.be http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

ACTIVITEITEN SENIORAMA

“De Russische oktoberrevolutie

1917” door Yvan Vanden Berghe, prof.

Em. politieke wetenschappen UA.

Datum: maandag 15 oktober 2018

van14.00utot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen

BEGELEIDING DIGIPUNT SE-

NIORAMA

Kan je hulp gebruiken bij het ge-

bruik van internet en heb je zelf

geen toegang? Dan kan je op elke

3de dinsdag van de maand vanaf

14 u terecht bij vrijwilliger Philip-

pe. Hij begeleidt je bij het gebruik

van internet op de computer, in

de ontmoetingsruimte van Seniora-

ma. Deze dienst, alsook het gebruik

van internet, is gratis. Inschrijven

op het onthaal van Seniorama. Vol-

gende begeleidingsmoment 16 ok-

tober2018.
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