
4242
WEEKKRANT

17 OKTOBER

JAARGANG 79

EDITIE 4330

2 0 1 8

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

&leven
KERK

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO



Contemplatie is genade, het is een gave,

een geschenk. Je verdient het niet, het is

er gewoon, gegeven zoals ons hele bestaan.

We hebben het niet verdiend om gescha-

pen te worden. We hebben het niet ver-

diend om te bestaan (leven), en toch be-

staan we. Ons bestaan, ons mens-zijn is

een geschenk.

Maar we moeten dit geschenk aanvaarden.

Het is onze verantwoordelijkheid om ons

open te stellen voor deze kern om tot zelf-

kennis te komen, om te ontdekken wie we

werkelijk zijn. In de meditatie vertrou-

wen we dat dit een geschenk is, dat onze

schepping een geschenk is, iets goed, dat er

een essentiële goedheid is in de menselijke

aard.

Laurence Freeman

In oktober komen we nog samen

ter meditatie op maandag 29 oktober

2018. Aanvang om 20 uur in de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, 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

Verstrooidheid is zich uitleveren

aan, zich laten gaan in het lawaai

van het drukdoen, de veelheid van

wat ons gevraagd wordt, het allerlei

dat zo elke dag op ons afkomt. We

verliezen onszelf telkens we daarin

ondergaan. Veel mensen gaan er zo

in onder, dat op een dag hun leven

zinloos lijkt, leeg. Alles schijnt tot

niets herleid te worden, loopt tus-

sen je vingers weg. En dat gebeurt

niet toevallig, want door de over-

lading met taken en het verstrooid

zijn over veel dingen is het aanvoe-

len van de heel andere kwaliteit van

het leven verdwenen.

Het innerlijke horen is verdoofd,

het aanvoelen afgestompt – de in-

nerlijke zintuigen waarmee de wer-

kelijkheid gevat wordt zijn uitge-

schakeld en daarmee is het uiterlijk

bestaan zinledig geworden. De bui-

tenkant krijgt geen voedsel meer uit

de innerlijke bron. De leegte die zo

is ontstaan moet dan gevuld wor-

den, de mens is sprakeloos gewor-

den en wil dus lawaai, en velen

vinden in “verstrooiing” een tijdje

verdoving.

W. Massa

KALENDERBLAADJE
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Wees tevreden

met minder

dan krijg je

meer

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 28 oktober

30ste zondag door het jaar

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

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

SINT-ANTONIUS

Donderdag 18 oktober

Herstfeest Samana Sint-Antonius en

Park Heverlee

11 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

en Myriam Neves

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden en muziek: Leo Swinnen

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

Zondag 28 oktober

30ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Lies Verschueren

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

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

Zondag 28 oktober

Dertigste zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

Dank voor de zon,

onze broeder, de warme,

vurige koning

die heerst overdag.

Leven en licht

schenkt Hij rijken en armen.

Gij schenkt hem

volheid en zonnige lach.

Dank voor de maan,

onze zuster, de klare,

koele vriendin,

voor wie doolt in de nacht;

dank voor de

duizelingwekkende schare

sterren, uit hen

straalt uw luister en pracht.

uit de Franciscusviering 30-9-18

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 18 oktober

11.00 uur Herstfeest Samana Sint-

Antonius en Park Heverlee

Vrijdag 19 oktober

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 23 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 25 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Sint-Franciscus

Woensdag 17 oktober

NM: Samana Crea

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 18 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 19 oktober

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

Zaterdag 20 oktober

NM: Gastvrij Michotte

AV: Samana

Zondag 21 oktober

11 uur: Zondagscafé + Samana

NM: Samana feest chronisch zieken

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 23 oktober

VM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 24 oktober

NM: OKRA Temvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Wandeling: ‘Duurzaam digitaal

Leuven’

De stad stelt zich tot doel om tegen

2030 klimaatneutraal te zijn. Van

dat alles is vandaag één en ander al

goed zichtbaar.

Tijdens de wandeling bezoeken we

plekken waar, dankzij technologie

duurzaamheid en hergebruik cen-

traal staan. Inspirerende initiatie-

ven passeren de revue: auto/fietsde-

len, maker-spaces, klimaatneurtra-

le gebouwen, weggeefkoelkasten,

spullenbib, repairprojecten en nog

veel meer.

Wandel mee en ontdek de frisse

en moderne wind die door de stad

waait!

Praktische info:

Deze activiteit wordt aangeboden

tijdens de digitale week aan de de-

mocratische prijs van 3 euro.

https://www.vormingplusob.be/

wandeling-duurzaam-digitaal-

leuven

Begeleiding: Ilse Depré

Waar: Plaats van afspraak: binnen-

plein Tweebronnen (openbare bi-

bliotheek), - Rijschoolstraat 4 - bus

101 – 3000 Leuven- De wandeling is

ongeveer 5 km lang.

Wanneer: Dinsdag 30 oktober 2018

van 14.00 tot 17.00 uur

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: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 23 oktober 2018 – Prof.

Danny De Schreye (Faculteit Ingeni-

eurswetenschappen )

Artificiële intelligentie

Dinsdag 30 oktober 2018 – Prof. Pa-

trick Neven (Faculteit Geneeskun-

de)

Zorg tijdens en na borstkankerthe-

rapie,vandaagenmorgen

Digitaalabonnement

Het aantal cursisten voor de lezin-

genreeks van 2018-2019 wordt be-

perkttot1350enisalvolzet.

Als u dit wenst kunt u een digi-

taal abonnement nemen op de dins-

daglezingen van het Algemeen Pro-

gramma 2018-2019. Voor een digi-

taal jaarabonnement betaalt u 30 eu-

ro.

U krijgt dan een gebruikersnaam en

paswoord toegestuurd in uw mail-

box, waarmee u thuis in alle rust

de digitale versie van de lezingen op

uw computer kan bekijken (vanaf

dedagnadelezing).

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.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

FILM IN SENIORAMA

“Maudie”

Ierland,Canada–2017–1u.55’

van:AislingWalsh

met: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari

Matchett e.a.

De film brengt ons meteen naar Ca-

nada met het harde levensverhaal

van een vrouw met een sterke per-

soonlijkheid en een groot schilder-

stalent.

Datum: vrijdag 19 oktober van 14.00

u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ACTIVITEITEN SENIORAMA

“Beweging helpt bij de ziekte van

Parkingson en bij cognitieve pro-

blemen”

door Alice Nieuwboer, prof. Bewegings- en

revalidatiewetenschappenKULeuven

Datum: maandag 22 oktober 2018

van14.00utot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Maandag 22 oktober van 13 tot 14 u

De taak van senioreninspecteurs

bestaat er voornamelijk in om te

luisteren naar de noden, vragen,

problemen, voorstellen en kritie-

ken afkomstig uit de seniorenge-

meenschap.

Daarnaast trachten de seniorenin-

specteurs onveiligheidsgevoelens

bij ouderen op te vangen. Deze heb-

ben veeleer te maken met situaties

die niet meteen tastbaar of meetbaar

zijn, maar toch een impact hebben

ophetdagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

helpendehandkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven met Senior-

eninspecteur Patricia Van de Walle

.

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten

Vrijdag19oktober–Druivenstreek

Rit met hellingen, rustige en vei-

lige wegen, goed bereidbaar traject

(+/-70km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven.

Voor meer info: Johan Kumps 016

261095of0489550260

Opmerking: voor de dagtochten be-

taal jeeenbijdragevan€1

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag30oktober2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58

52 86 of 0473 92 99 41 of Claeys 016

443245of0476090617
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Homilie (Marcus 9 en Numeri 11) tijdens

de viering van 30 september 2018 van de

Geloofsgemeenschap Sint-Antonius He-

verlee

Wat is er aan de hand in de eerste le-

zingbijMozes?

Om deze lezing beter te kunnen be-

grijpen zouden we het hele hoofd-

stukmoetenkennen.

Mozes is met het volk van Israël op

tocht door de woestijn, op weg naar

het beloofde land, en weggetrokken

uit Egypte waar ze onder slavernij

van de Egyptische farao onderdrukt

werden.

Het is een heel moeilijke tocht

en het volk wordt moedeloos. Zeer

moedeloos. Er is niet voldoende

eten en drank. Ze klagen bij Mozes

dat ze beter in Egypte gebleven wa-

ren, dan was er tenminste voedsel,

alwarenzeerslaven.

Ze blijven klagen en beginnen aan

het gezag van Mozes te twijfelen.

Hierop wordt Mozes kwaad op God

enzegt:

‘God waarom doet ge mij dit aan? Ik

kan de last van dit volk niet meer

dragen, ik ben nog liever dood dan

dittemoetenverderdoen.’

Waarop God antwoordt:’ Mozes,

zoek 70 betrouwbare mannen uit,

mensen die U kunnen helpen bij

uwtaak.

Verzamel deze 70 oudsten morgen

in de ontmoetingstent, Ik zal dan

met u komen spreken en een deel

van de Geest die over u is, overbren-

genopde70anderen.’

Zogezegd,zogedaan.

De bijeengekomen oudsten begin-

nenook te profeteren zodra deGeest

vanGodoverhenneerdaalt.

Op hetzelfde moment beginnen

echter in het kamp twee mannen,

Eldad en Medad, (zij stonden ook

op de lijst maar waren niet naar

de ontmoetingstent gegaan) ook te

profeteren.

Een jongeling haast zich naar Mo-

zes om dat over te brengen met de

vraag aan Mozes om dit stop te zet-

ten. Eldad en Medad waren immers

nietbevoegd!

Maar Mozes geeft een verrassend

antwoord: ‘Legde de Heer Zijn

Geest maar op héél het volk. Profe-

teerdeiedereenmaar!’

Door dit antwoord maakt Mozes

heel duidelijk dat de Geest van God

zich niet laat opsluiten binnen re-

gelsdiemensenmaken.

Zo is het antwoord van Mozes een

heel grote tegenstelling met de hui-

dige houding van de katholieke

kerk die zeer strikte regels heeft

over wie mag profeteren. Alleen al

de beperking dat men van het man-

nelijk geslacht moet zijn om te mo-

gen profeteren is totaal onverenig-

baar met de werkwijze van de Geest

vanGod.

In het evangelie van vandaag is een

gelijkaardig verhaal te horen. Ook

die lezing moeten we wat beter ka-

deren.

Jezus heeft net een man genezen die

bezetenwasvandemonen.

De apostelen zijn verbaasd dat zij

zelf niet in staat zijn om hetzelfde

tedoen.

En dan zegt Johannes aan Jezus dat

zij geprobeerd hebben iemand te be-

letten om wonderen te verrichten

omdat deze zich niet wou aanslui-

tenbij Jezus.

Vertelt Johannes dat uit jaloezie?

Jezus is heel duidelijk in zijn ant-

woord: Het doet er niet toe dat ie-

mand duivels uitdrijft in Zijn naam

want:

‘Wie niet tegen mij is, is voor mij’

De volgelingen van Mozes en Jezus

hebben zich een bepaald beeld ge-

vormd van hun God en wie er mag

optredeninGodsnaam.

Maar noch Mozes, noch Jezus gaan

meeindiebeeldvorming.Straf!

God laat zich niet opsluiten, niet

binnen de kerk of het Christendom

ofstructuren.

Wat opvalt is ook dat Jezus plots be-

gint te spreken over een beker wa-

ter geven nadat het ging over demo-

nen uitdrijven. Eigenlijk leest Je-

zus zijn toehoorders en ons fijntjes

deles.

Want we zouden kunnen denken

zoals de apostelen, dat we wonderen

moeten verrichten als we Jezus wil-

lennavolgen.

Maar neen, zegt Jezus, in een beker

water geven ligt het verschil. In het

dagelijksgoedzijn.

Wie gewoon goed is voor ande-

ren, zonder bijbedoelingen, van

diemensenzegtJezus:

‘Wie niet tegen mij is, is voor mij.’

Daarvoor moet je dus niet naar de

zondagsmistekomen.

Het is misschien een moeilijke zon-

dagvoorons,kerkgangers.

Want als de Geest van God overal

waait, waarom zouden we nog de

moeite doen om hier wekelijks sa-

mentekomen?

Op die vraag zal ieder van ons voor

zichzelf een antwoord moeten vor-

men.

Want de vraag die ons gesteld wordt

is niet: ben je een goede Katholiek?

Gajewekelijksnaardekerk?

Maarwel:

Geef je eten aan wie honger heeft?

Troost jewieverdrietig is?

De lezingen van vandaag nodigen

ons uit om in ons een openheid te

ontwikkelen die ons in staat stelt

altijd en overal Gods geest te laten

werkzaamzijn.

Want zo alleen zal Gods Geest uit-

waaien over onze hele wereld en zal

er hoop en troost en vreugde zijn

vooriedereen.

Amen.

MiekeVanhooymissen

Wie niet tegen mij is, is voor mij

Om de jarenlange traditie van de

zusters Clarissen verder te zetten,

willen we rondom het feest van

Franciscus samenkomen. Dit jaar

kozen we ervoor om dit te doen aan

de hand van de Franciscaanse Vre-

deswake die Pax Christi voor de Vre-

desweek heeft uitgewerkt. De slo-

gan van de Vredesweek bestaat uit

deze twee woorden: Iedereen Thuis

Het eerste woord is: ‘iedereen’. Fran-

ciscus van Assisi leert ons iedereen te

zien als broeder of zuster. Niemand

mag worden uitgesloten, we zijn

verbonden met iedere mens, zon-

der uitzondering. Dit sluit ook aan

bij De Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens waar als be-

ginwoorden klinken: “Iedere mens

is gelijk in waardigheid geboren.”

Ook in het Evangelie lezen we dat

God zijn liefde laat uitgaan naar ie-

dereenzonderonderscheid.

Het tweede woord is: ‘thuis’. Dit

woord drukt meer uit dan een dak

boven het hoofd hebben. Geluk-

kig maar, want Franciscus durf-

de al eens het dak opklimmen om

de pannen ervan te gooien. ‘Thuis

zijn, ergens thuiskomen’ sluit aan

bij het verlangen naar geborgen-

heid, het verlangen aanvaard te zijn

en zich bemind te weten. Francis-

cus ervaarde dit in zijn relatie met

God waarin hij kon thuiskomen.

Het kruis van San Damiano die we

hier vooraan hebben geplaatst staat

daar symbool voor. En in die ver-

bondenheid wou hij ook een thuis

kunnen zijn voor zijn medebroe-

ders. Thuis dus als een open huis

van waaruit wij naar anderen toe

kunnen gaan, hen welkom heten

en hen opnemen in die universele

verbondenheid waarin we iedereen

BroederofZustermogenheten.

Uit de Tau-Vredeswake van 30-9-2018 in

deSint-Francicuskerk

Franciscaanse vredeswake



Na een fantastische start dit jaar,

werd op 10 augustus ingebroken

in de ‘Casa Cultural’, project op-

gericht door de ‘Fundación Gústa

GúchipasONG’.

De ‘Casa Cultural’ biedt kostelo-

ze workshops en cursussen voor

de hele gemeenschap maar voor-

al de kinderen en jongeren maken

gebruik van de muziek-, circus-

, film- en theaterlessen. Daarnaast

werd ook het computerlokaal met

gratis internet volop gebruikt om

huiswerk te maken en opzoekin-

gen te doen, totdat onder andere

de computers, een geluidsinstalla-

tie en een elektrische basgitaar wer-

den gestolen en de gemeenschap ge-

raaktwerd.

Maar de ‘Fundación’ blijft niet bij

de pakken zitten en organiseerde

onlangs een groot feest ter plaat-

se om het gestolen goed te kunnen

vervangen. En daar gaat ook de fi-

nanciële steun naartoe die zal opge-

haald worden met het Benefietcon-

cert ‘In Verbondenheid’ dat op 20

oktober doorgaat in het Don Bosco

Centrum te Kessel-Lo. Kaarten zijn

tekoopviadewebsite:

www.kontrarie.be

Sara Crois (mede-stichtster en vice-

voorzittervanGústaGúchipas)

Gústa Gúchipas - Sociaal ecologische stichting

in Colombia - Benefietconcert

HetlaatsteMolenhuisboekje

Het Molenhuisboekje werd drie

maal per jaar naar een 400-tal men-

senverzonden.

Dit had niet alleen zijn financiële

en ecologische kost. Er kropen ook

vele uren in het schrijven van arti-

kels, layouten, omgaan met fotoma-

teriaal, stickers plakken en sorteren

voordepost.

Vorig jaar beslisten we dat het tijd

werd om die adressenlijst uit te zui-

veren. Het zou ten slotte zonde zijn

om deze boekjes te versturen naar

mensen die het eigenlijk niet wen-

sen.

De laatste twee edities werden daar-

om vergezeld door een gele stic-

ker. Op deze sticker vroegen we aan

onze lezers om contact op te nemen

indien ze ons tijdschrift nog wens-

tenteontvangen.

Op de algemene vergadering had-

den we afgesproken om het boek-

je in z’n huidige vorm te behou-

den wanneer we 100 positieve reac-

tieskregen.

Van onze 400 geadresseerden kre-

gen we slechts 57 positieve reacties

op onze oproep. Hoe pijnlijk ook,

dit boekje zit ten slotte in zijn 39ste

jaargang, betekent dit het eind van

deverderepublicatie.

Dit wil niet zeggen dat we niets

meer met de post zullen versturen.

We denken aan een jaarlijkse ka-

lender van onze activiteiten. De de-

tails hiervan worden de komende

maanden uitgewerkt en het resul-

taat ziet u ongetwijfeld verschij-

nen.

Daarnaast zijn er de laatste 20 jaar

verschillende kanalen bijgekomen

waarmee wij jullie kunnen berei-

ken.

In tegenstelling tot vroeger is er nu

ook de website, nieuwsbrief en fa-

cebook-pagina.

Dank!

Graag hadden we alle redacteurs,

tekstschrijvers, verbeteraars, lay-

outers en fotografen bedankt die de

laatste 39 jaar zich hebben ingezet

voor dit boekje. Het einde van dit

tijdschrift wil niet zeggen dat jullie

werk niet zeer waardevol geweest is

voordemolen.

Namensderaadvenbestuur:

Johan Deforche, voorzitter

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

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling(5à6km)

Woensdag 24 oktober 2018.

We komen samen om 13.30 u op het

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen.

Voor meer info: Luc Maes 016 63 39
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DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoorbijSenioramaterecht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016

222014.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

breng een reservebatterij mee. Bij-

drage:€5,vooraftebetalen.

4 FEDERATIE FRANDO

WIJ HEBBEN U BROODNODIG

De Voedselbanken laten hun stem

horen ter gelegenheid van hun 30-

jarigbestaan.

Om de toenemende vraag te kun-

nen blijven volgen heeft de meest

sociale bank van België bijkomen-

de fondsen nodig om de toekomst

te verzekeren. De Voedselbanken,

lid van de Belgische Federatie van

Voedselbanken, gaan reeds 30 jaar

de strijd aan tegen zowel de hon-

ger als de voedselverspilling in Bel-

gië. Ter gelegenheid van deze spe-

ciale verjaardag treedt de VZW op

de voorgrond om het belang van

haar activiteiten voor de Belgische

samenleving te benadrukken. De

omvang van haar activiteiten is de

voorbije jaren explosief gegroeid,

met in 2017 voor het eerst meer

dan 150.000 hulpbehoevenden (er-

kende minderbedeelden). De groei

is niet enkel cijfermatig spectacu-

lair, het voedselaanbod kent even-

eens een grotere diversiteit, met

meer aandacht voor een nutritio-

neel evenwichtig assortiment (meer

verse en diepvriesproducten). Bo-

vendien zetten de Voedselbanken

ook meer en meer in op de soci-

ale (her)integratie van mensen die

leven in armoede. Om deze groei

en capaciteitsuitbreiding te kunnen

blijven volgen, heeft de Belgische

Federatie van Voedselbanken ech-

ter meer middelen nodig, o.a. voor

meer opslagcapaciteit, diepvriezers

enrollendmaterieel.

Wil je ook actief meewerken

in de Delhaize van Kessel-Lo

(Diestsesteenweg) neem dan con-

tact op met Peter Fannes

0489326646 of Paul Vancauwen-

bergh 0497836703, paul.vancau-

wenbergh@gep.kuleuven.be .De ac-

tie gaat door van do 18 t/mwo 24 ok-

tober.

Peter Fannes en Paul Vancauwenbergh

Voedselbanken

Davidsfondscultuurreizen

‘Tijdens deze 5-daagse citytrip leer

ik u Krakau kennen op een diep-

gaande manier. Het rijke culture-

le programma toont u de geschiede-

nis van de stad in het bijzonder en

het land in het algemeen. En uiter-

aard hebben we aandacht voor het

duistere verleden in en rond Kra-

kau, met een verkenning van de

wijk Kazimierz en een bezoek aan

Auschwitz. Het pianorecital achter-

af in het Boneromskipaleis is de ide-

ale afsluiter.’ zo vertelt Erik Gobin,

begeleidervandereis.

Reisdata: van woensdag 19 decem-

bertotzondag23december2018

Reissom:

2-persoonskamer: 1090euro

toeslag 1-persoonskamer: 170 euro

korting voor Davidsfondsleden: 40

euro

Aantal deelnemers: Minimum 15,

maximum25deelnemers

Inbegrepenindezereissom:

* Ticket voor een recital met werken

vanFrédéricChopin

* De toegangsgelden voor de ver-

meldebezoeken

* Reisleiding en deskundige toe-

lichtingdoorErikGobin

*Gebruikvandeaudiofoon

* Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs

Krakau

* Handig reisgidsje met straten-

plannetjes

* Overnachtingen met ontbijt, een

middagmaal en een avondmaal in

hetcentraalgelegenhotel

NovotelKrakowCentrum****

* 2 middagmalen en 1 avondmaal in

lokalerestaurants

* Vluchten Brussel-Krakau h/t met

Brussels Airlines en CO2 compen-

satie

* Transfers en beperkt vervoer ter

plaatse incomfortabeleautocar.

Daarbuiten gebeuren de verplaat-

singentevoet.

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

Programma

* Dag 1: Brussel – Krakau (Brussel

11.00u.–Krakau: 13.00u.)

*Dag2:Krakau

*Dag3:Auschwitz–Krakau

*Dag4:Wieliczka–Krakau

* Dag 5: Krakau – Brussel (Krakau:

12.35u.–Brussel: 14.40u.)

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein

15,3000Leuven

Tel.:016243838

E-mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CUL-

TUURREIZEN

be/

Auschwitz

Krakau
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