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Het idee van ‘luisterend aanwezig zijn’ is

heel belangrijk voor monniken. Zij pas-

sen dit niet alleen toe op de onderlinge

communicatie, maar ook op het bidden.

Velen kennen de uitspraak: ‘Bidden is pra-

ten met God’, maar zo zien de monni-

ken het niet. Voor hen bestaat’ echt’ bid-

den niet uit praten maar uit luisteren, een

houding van ‘actief stil zijn’. Het Griek-

se woord dat de monnikenliteratuur voor

deze houding gebruikt, is ‘hesychia’. Er is

sprake van ‘hesychia’ als het bidden het

stadium van ‘aandachtig zijn’ bereikt, ge-

dragen door een diep besef van de aanwe-

zigheid van God. Gebed is dan niet meer

iets wat de monnik doet, maar wat hij is.

Mattias Rouw – Woestijnvaders. In-

spiratie voor nu.

Onze volgende samenkomst is op

maandag 26 november. We komen

in december samen op maandag 10

december 2018. En daarna op maan-

dag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

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

FIETSEN MET SENIORAMA -

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 22 november2018. Vertrek:

13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leu-

ven. Info: Johan Kumps 016 26 10 95

of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016

40 66 58 of 0496 57 47 82

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25

km). Dinsdag 27 november 2018. Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te

Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km). Info: Tine

Coenen 016 58 52 86 of 0473 92 99

41 of Maurits Claeys 016 44 32 45 of

0476 09 06 17. Wie wil deelnemen aan

sportactiviteiten is verplicht om een ver-

zekering te nemen. € 5 per jaar voor leden

en € 10 voor niet-leden. Dat geldt voor de

wandel-, fietstochten en nordic-walking.

VOEL JE VEILIG! Donderdag 29

november 2018 van 10 tot 11.30 u.

De taak van senioreninspecteurs

bestaat er voornamelijk in om te

luisteren naar de noden, vragen,

problemen, voorstellen en kritie-

ken afkomstig uit de senioren-

gemeenschap. Daarnaast trachten

de senioreninspecteurs onveilig-

heidsgevoelens bij ouderen op te

vangen. Deze hebben veeleer te ma-

ken met situaties die niet meteen

tastbaar of meetbaar zijn, maar toch

een impact hebben op het dagdage-

lijkse leven. Je kunt bij hen terecht

met vragen, problemen en voor-

stellen over alles waarvoor de poli-

tie een bepaalde helpende hand kan

reiken. Plaats: Seniorama Vanden

Tymplestraat 35, 3000 Leuven met

Senioreninspecteur Patricia Van de

Walle

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 27 november 2018 – Prof.

Kathleen Venderickx (Hoofd leer-

stoel Hoogbegaafdheid UHasselt)

Meer dan intelligent:

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Dinsdag 4 december 2018 – Mevr.

Fabienne De Meulemeester (Kunst-

historica )

Het werk van Käthe Kollwitz

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma 2018-2019.

Info: Secretariaat UDLL – Dienst

Alumni, Universiteitshal, Naamse-

straat 22 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres:

udll@alum.kuleuven.be

Website:

http://alum.kuleuven.be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 - BIC: KREDBEBB

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 november

34ste zondag door het jaar

Christus Koning – OKRA

viering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap.

Intentie voor de familie Segers-

Demandt en zoon Gerard alsook

voor Felix Leenaerts

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 2 december

1e zondag van de advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Urbaan Vanermen

Intentie voor Felix Van Diest

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 november

34ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 2 december

1ste zondag van de advent C

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 25 november

Feest van Christus Koning

10.30 u. Viering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Majo

Werrebrouck

Lector: J. Vannieuwenhove

Zondag 2 december

Eerste Adventszondag

10.30 u. Viering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Ingrid

Wezemael

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

VIERINGEN

DON BOSCO

Overlijden

Zoals een, vliegtuig langzaam

in de wolken verdwijnt

zo hebben wij de laatste jaren,

stap voor stap,

afscheid moeten nemen.

Hij is nu vertrokken

voor zijn laatste vlucht.

Albert Laforce

Wat blijft zijn onze herinneringen.

Op 25 oktober 2018 overleed Briga-

de Generaal Vlieger o.r. Albert La-

force, in UZ Leuven Campus Gast-

huisberg.

Hij werd geboren te Oostende op

11 november 1922. Hij was weduw-

naar van Norah Marney en vader

van Patricia, Nicky, John en Daniel-

le. Zijn schoonkinderen Jos, Alber-

te en Jan, zijn kleinkinderen en

achterkleinkinderen maakten mee

de plechtige uitvaarliturgie ontroe-

rend en aangrijpend.

Deze viering had plaats in het

Don Bosco Centrum, Kessel-lo op

woensdag 31 oktober. Nadien volgde

de bijzetting in het familiegraf op

de begraafplaats van Vlierbeek (Kes-

sel-Lo).

Zijn kinderen, kleinkinderen en

talrijke achterkleinkinderen, reik-

ten ons, met duidelijke genegen-

heid, een beeld aan van het leven

van hun geliefde vader of grootva-

der. Zij spraken met humor over

grote of kleine gebeurtenissen die

hem typeerden en onvergetelijk

maakten voor hen.

Zij brachten ook mooie teksten aan

en gevoelvolle liederen.

Albert Laforce was een man die be-

mind werd en beminde, een mens

met een diepe levensgrond.

Hij is nu vertrokken voor zijn laatste vlucht

Sluit jij weer bij ons aan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Kerk&leven deelt elke week met u

zijn bijzondere blik, een blik vol

verwondering en bewondering, op

zoek naar vertrouwen en hoop.

Schrijf nu 37 euro 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.

We begrijpen allen wel dat tijdig in-

schrijven zijn werk veraangenaamt

en verlicht!

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht:

* Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, Spaanse-

kroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven

(0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteen-

weg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59

)

Open op ma., di., do. en vr. van 8.30

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

PAROCHIEBLAD 2019
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Vandaag vieren we het hoogfeest

van Allerheiligen, een dag waarop

onze Don Bosco gemeenschap haar

geliefde doden, de overleden paro-

chianen van het voorbije jaar ge-

denkt.

Een speciale welkom dan ook aan de

familiesvandeoverledenen.

Godseikenvangerechtigheid

worden zij genoemd, mensen die

bouwen aan vrede, recht doen,

een gemeenschap mogelijk maken

waarin ook de minste mens welkom

is:wonen in een stad van vrede en

gerechtigheid.

Op een feest als vandaag zouden we

hen ‘heiligen’kunnennoemen.

Vaak treuren deze mensen, deze

Godseiken van gerechtigheid om-

wille van het onrecht dat geschiedt,

de samenleving in vrede en gerech-

tigheid die onbereikbaar, onmoge-

lijk lijkt.

Geluk voor zij die treuren, zij zul-

len getroost worden, zegt Jezus in

zijnbergrede.

Hij liet zich inspireren door de pro-

feet Jesaja die het volk in balling-

schap een nieuwe toekomst voor-

houdt: de verwoeste steden worden

heropgebouwd en allen die treuren

om zoveel verloren leven zullen ge-

troost worden, opstaan ten leven,

water in de woestijn, de steppe zal

bloeien.

‘Meisje, ik dans je’ staat op ieder

blaadje wanneer de boom uit het

verhaal ‘Dans me’ na een tijd van

treuren zijn kracht hervindt, op-

nieuwhetlevenomarmt.

Verhaal ‘Dansme‘

Een verhaal over verlangen en verlies, ge-

schreven door Karla Stoefs met illustra-

ties van An Candaele.

Het naamlozeMeisje komtmet haar

eekhoorn Simon aan bij Boom.

Overdag zorgt Meisje voor Boom

en Boom zorgt voor Meisje. Zij ver-

tellen elkaar hun dromen en verha-

len.

Op een dag wordt Meisje moe en al-

les voelt anders aan. Niets kan haar

troosten.

`Storm in mijn hoofd', huilt ze.

‘Het is beter dat ik ga’ zegt ze tegen

Simon. 'Maar iemandmoetdewacht

houden bij Boom. Zodra er zeven

winters voorbij zijn, schud je hem

wakker.’ Een zachte nachtwind om-

helst haar en voert haar mee naar

zee. Op een deinend golfje vertrekt

zenaardeoverkant.

Boom valt in een diepe lange win-

terslaap. Simon houdt de wacht bij

hem.

Ondertussen telt hij verder: zeven

lentes, zeven zomers, zeven herf-

sten,zevenwinters..

Dan maakt Simon zachtjes Boom

wakker.

Boom heeft weer moed en perst

groene blaadjes te voorschijn. Op

elk blaadje staat in gouden letters:

‘Meisje, ikdansje.’

Lezing uit het evangelie van Mat-

theus

Toen Jezus de mensenmassa zag,

ging hij de berg op. Daar ging hij

zitten met zijn leerlingen om zich

heen. Hij nam het woord en onder-

richttehen:

De HEER heeft mij gezalfd om aan

Sions treurenden te schenken een

kroon op hun hoofd in plaats van

stof, vreugdeolie in plaats van een

rouwgewaad, feestkledij in plaats

vanverslagenheid.

Men noemt hen ‘Godseiken van

gerechtigheid’, geplant door de

HEER als teken van zijn luister.

Wat eertijds vernield werd, zul-

len zij herbouwen, de lang verla-

ten streken weer bevolken; ze her-

stellen de vervallen steden, verlaten

sindsmensenheugenis.

Duiding

1. Het is een wat langer verhaal dan

wat ik gewoonlijk breng tijdens een

gedachtenisviering: ‘Dans me’. Het

is een prachtig verhaal over verlan-

gen en verlies, waarin het kwetsba-

re levenwordtaangeraakt.

Kwetsbare mensen die worste-

len met depressies, burn-outs, de

zwaartevanhet leven.

Boom en Meisje zorgen voor elkaar.

Op een dag is voor Meisje alles an-

ders.Boom en de anderen doen er al-

les voor om Meisje er bovenop te

helpen.Tevergeefs.

Boom mist haar. Hij komt pas tot

treuren, rouwen nadat zijn woe-

de is uitgeraasd en nadat hij alle

vragen heeft losgelaten. Zeven win-

ters, een lange tijd neemt Boom

om te treuren, te rouwen, een tijd

die onze samenleving haar burgers

nietmeergeeft.

Tijdens het treuren, het rouwen,

blijft een mens sterk verbonden met

zijn ontvallen geliefden en zoekt

een mens naar een verbondenheid

overdedoodheen.

Ook al beleven wij dit niet zo, toch

is de periode van treuren en rou-

wen een tijd waarin wij kracht op-

doen om nadien het leven terug op

te nemen. Daarom zegt Jezus in zijn

Bergrede: Zalig zij die treuren want

zijzullengetroostworden.

Na zeven winters, na zijn rouwpe-

riode, herleeft de boom, trekt met

zijn wortels sappen uit de grond,

en er verschijnen blaadjes waarop

geschreven staat: ‘Meisje, ik dans je’

zoals zij hem gevraagd had voor

haarheengaan.

Boom viert het leven en vergeet

Meisje nooit. Zij blijft aanwezig;

maarandersnu.

2. Zalig die treuren, zij zullen ge-

troost worden zegt Jezus in zijn

Bergrede.

Wij verstaan dit vanuit ons heden-

daags denken als een persoonlijke

troost.

Toch liet Jezus zich inspireren

door de profeet Jesaja die zich ge-

zonden weet om het treurende volk

inballingschaptetroosten.

Hij houdt een nieuwe toekomst

voor: de verwoeste steden worden

heropgebouwd, een nieuw samen-

levenwordtmogelijk.

Er is dus niet alleen individue-

le troost maar ook troost voor een

treurend volk, zoals de Syriërs, de

Jemenietenenz.vandaag.

Ook aan hen wordt hoop gegeven,

uitzicht op een leefbare toekomst.

Gedenkenwij

De mensen van voorbij, wij noe-

men ze hier samen.en zijn nu even

bij elkaaraan ’t einde van het jaar.

*Ann De Deken *Jeanne Tallon

(Mouton) *Willem Wynants *Edit

Jàmbon*ArmandKamers

De mensen van voorbij, zij blijven

met ons leven. De mensen van voor-

bij,zezijnmetonsverweven.

*John De Decker *Josée Keppens

*Francine Carleer *Albert Laforce

De mensen van voorbij, zij worden

niet vergeten. Bij God mogen ze wo-

nen, daar waar geen pijn kan ko-

men. De mensen van voorbij, zijn

inhet licht,zijnvrij.

*Alle parochianen die in het verle-

den zijn gestorven alsook de slacht-

offers van oorlog en geweld, kli-

maatopwarming.

Woordeloosaanwezig

Hoe zullen wij met elkander spre-

ken nu jij alleen maar woordeloos

aanwezigbentinonsmidden?

Hoe wijds is de leegte, hoe diep de

afgrond?

In de leegte die je nalaat, tastbare

leegte, - schittert je leven als een

kostbare parel, spreekt je leven als

nooit tevoren:

zorgzame nabijheid, kwetsbare tederheid,

bevrijdend verzet, zachtheid en goedheid,

hunkering en verlangen.

In liefde geborgen, gered van de af-

grond spreken wij met elkaar in

herinneringen, innerlijke taal, taal

van binnen, taal van leven. (Jef Wau-

ters)

Muziek Willem Wynants - Monsi-

eurLeDouaniernr1

Zeven lentes, zeven zomers, zeven herf-

sten, zeven winters, zeven jaren tijd van

rouwen, kracht opbouwen om hier en nu

te herleven, verbonden met je geliefden,

voelbaar nabij, nog aanwezig

maar anders nu.

Jef Wauters - Uit de gedachtenisviering op

1 november 2018 in het Don Bosco centrm

“Godseiken van gerechtigheid” - Allerheiligen Allerzielen 2018

Ongeveer een jaar geleden werd be-

kend dat onder impuls van de Ka-

tholieke beweging Sant’Egidio een

overeenkomst was tot stand geko-

men tussen alle levensbeschouwe-

lijke organisaties in ons land en de

minister van vreemdelingenzaken

Theo Francken. 150 van de meest

kwetsbare Syrische vluchtelingen

zouden met een humanitaire lucht-

brug naar ons land worden ge-

bracht.

Foto: Ontraditionele fotojaaroverzicht van De Morgen – 2015

Tevoren had Sant’Egidio al een paar

keer zo’n luchtbrug georganiseerd

in Italië en ook in Frankrijk. Van

deze 150 vluchtelingen zouden er

ook een aantal opgevangen worden

in het Vlaamse gedeelte van ons

AartsbisdomMechelen-Brussel.

Na een oproep van onze bisschop-

pen ontstonden er in een aantal pa-

rochies en pastorale zones werk-

groepen om de opvang van zo’n

vluchteling(-engezin) voor te be-

reiden. De omhaling met Kerstmis

2017 gaf de start aan deze actie. Op

de dag waarop wij herdachten dat

er voor Jozef en Maria geen plaats

was in de herberg of de huizen

van Betlehem voor de geboorte van

onze redder Jezus Christus kon-

den wij onze solidariteit tonen met

een aantal mensen voor wie van-

daag in deze tijd ook geen plaats

meer was in hun eigen land dat

door een vreselijke oorlog vernie-

tigd werd. De meest kwetsbaren on-

der hen waren (en zijn) zij die geen

bezittingen hadden kunnen mee-

nemen op hun vlucht en zij die

met gezondheidsproblemen kamp-

ten en terecht gekomen waren in

vluchtelingenkampen in Libanon

enTurkije.

Ook hier in Kessel-Lo werd met

kerstmis een oproep gelanceerd om

mensen bijeen te brengen die wil-

den meewerken aan de opvang van

één of een paar vluchtelingen. Op

5 januari hadden zich al een hand-

vol vrijwilligers gemeld. Zo waren

er kort daarna al voldoende men-

sen om een werkgroep te vormen

om de komst van zo’n vluchte-

ling(en) mogelijk te maken. Maar

hoe moesten we daaraan beginnen?

Wat was er nodig? Wat had priori-

teit? De eerste bruikbare informatie

om zo’n opvang te organiseren kre-

gen we van Caritas Internationaal

die zich al tientallen jaren bezig

houdt met de opvang van slachtof-

fers van aardbevingen en oorlogen

opzoveelplaatsenindewereld.

Omdat het voor alle mensen, zowel

van Caritas als van Sant’Egidio als

van de bisdommen een nieuw initi-

atief was duurde het wel even voor

we voldoende praktische info bij

elkaar hadden om met onze werk-

groep te kunnen starten. We kwa-

men voor het eerst bijeen op 21 fe-

bruari2018.

Het eerste was natuurlijk de zoek-

tocht naar een huis, een studio

of een appartement om die men-

sen te huisvesten. Maandenlang

hebben mensen van de werkgroep

tientallen plaatsen bezocht die te

huur werden aangeboden. Tever-

geefs. Toen eigenaars en immobi-

liënkantoren hoorden dat wij op

zoek waren naar een woonst voor

vluchtelingen waar wij nog geen

naam van kenden, haakten ze alle-

maal af. Dat was heel frustrerend.

Toen we van Immobiliënkantoren

ook nog (onrechtstreeks) hoorden

dat ze nooit met ons zulke overeen-

komst zouden sluiten, dachten we

eind april te moeten vaststellen dat

het in Leuven wel niet zou lukken

om een vluchteling te kunnen op-

vangen. Op 27 april besloten we wat

ontmoedigd dan ook om onze po-

gingen te staken als we voor 15 mei

geenresultaatzoudenboeken.

En dan … geschiede toch het won-

der. Een paar dagen voor 15 mei …

(wordtvervolgdvolgendeweek)

LEZING IN SENIORAMA

“Angst”

door An Haekens, hoofdarts, psy-

chiater – psychotherapeut Alexia-

nenTienen

Datum: maandag 26 november 2018

van14.00utot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

Opvang van Syrische vluchtelingen in Kessel-Lo (1)



40JAAR

vzw MOULIN DE BELLE MEUSE

10augustus2019

‘Vzw Moulin de Belle Meuse’ be-

staat volgend jaar 40 jaar. Om deze

speciale gelegenheid te vieren ge-

ven we een groot feest! De details

over dit evenement zijn we nog vol-

op aan het uitwerken, maar hou al-

vast je agenda leeg op 10 augustus

2019.

Zinomhetfeestcomité

teversterken?

Mailnaar

johanswillems@telenet.be

10jarigbestaan:

Weplanteneenboom

20jarigbestaan:Eenbeeld

30 jarig bestaan: Een monumentje

40jarigbestaan:………..

Molenhuis Bérismenil 40 jaar

DonBoscoKessel-Lo

We keren even terug naar het jaar 1975.En

lezen mee over de gemeenschapsraad en de

parochiale bezinningsdagen in Bonhei-

den die inspireerden tot een aankoop van

een rustige plek aan een bos.

Project van Modest Campforts, pas-

toorvandeparochie

Modest stelde de vraag of het niet

wenselijk zou zijn een stille hoek

aan een bos te kopen en een ruimte

waar een aantal mensen kunnen tot

rustkomen.

Vanwaarkomtdit idee?

1. Vanuit het thema Bonheiden 1973 Me-

ditatie op debarricade.

Proberen jezelf terug te vinden in

het Grote Zelf! Het hele proces van

het kosmisch gebeuren in je voelen.

De natuur is een midden waarin je

tot rust kunt komen, waar je terug

je zelf vindt. Wie rustig bij zichzelf

klaar komt, geraakt niet overspan-

nen.

2. Bonheiden 1974 waar ter sprake kwam:

Mij hoort niets toe!

Al de interessante rustige plekken

en boerderijtjes worden opgekocht

door de kapitaalkrachtigen. Waar

moet de gewone man tot rust ko-

men?Waarkanhijbezinnen?

Bezittingen zouden in dienst van

deanderenmoetenzijn.

Modest vraagt of wij dit project als

noodzakelijk vinden. De aanwezi-

gendachtenvanwel!

Hoe dit nu gestalte moet krijgen is

wel wat anders. De voorzitter stelde

voor dat er eerst gezocht werd naar

een mogelijk huis gelegen in een

rustige streek, ook niet te ver weg.

Als dat gevonden wordt kan er ver-

der gezocht worden naar huren,

kopenof...

Parochieblad 10 april 1975

Uit ons grijze verleden

Sinds 1966 is onze parochiegemeenschap

verbroederd/verzusterd met de bewoners

van Campo Rico, een krottenwijk in Ca-

racas, de hoofdstad van Venezuela.

In navolging van onze eerste pas-

toor Eugeen Vanhoorenbeke geven

we de kansarme jongeren van Cam-

po Rico jaarlijks een studiebeurs die

hen moet toelaten een betere toe-

komst voor zichzelf en hun ge-

meenschapop tebouwen.Tot ophe-

den slaagden vele jongeren in hun

opzet, slechts weinigen faalden. In

de ruim 50 jaar dat we bestaan, heb-

ben we meer dan 1000 studiebeur-

zenkunnenuitreiken.

Om de toekomst van het project

van de studiebeurzen te verzekeren

doen we een beroep op uw mede-

werking. Indien U zin heeft om uw

steentje bij te dragen tot onze wer-

Padre Eugenio

king, kan U het ons mailen of laten

wetenviaonderstaandstrookje.

Bij voorbaat bedankt. Met vriende-

lijkegroeten.

Inschrijvingsstrookje medewer-

kingCaracashulpfonds

Ik

..........................................................................

(naamenvoornaam),

wonendete

...............................................................................................................................

(straatenhuisnummer),

telefoon: ................................... mail-

adres:

.......................................................

o wenst via een persoonlijk gesprek

meer informatie te bekomen over de

werking van het Caracashulpfonds

o wil zijn/haar medewerking verle-

nen aan de werking van het Caracas-

hulpfonds

Eddy Deroost – Voorzitter van het

Fonds

Verenigingstraat 41, Kessel-Lo. Tel.

01625 35 23.- e-mail eddyderoost@s-

kynet.be

Rekeningnummer van het Ca-

racashulpfonds: BE06 4310 2248

0122

Medewerking

Caracashulpfonds

4 FEDERATIE FRANDO

Lezingenreeks–Najaar2018

KULeuven–FaculteitLetteren

Versailles: was het nu barok of was

hetnuklassiek?

Spektakel aan het hof van Lodewijk XIV

DoorJanHerman

Woensdag 5 december 2018 – 14u00

Joan Albert Ban en ‘zinroerende

zang‘

DoorDavidBurn

Woensdag 19 december 2018 – 14u00

Infoeninschrijvingen:

www.arts.kuleuven.be/lezingen-

reeks

Barok

Omgaanmetracisme

In de dagelijkse contacten met bu-

ren, vrienden en collega’s word je

regelmatig geconfronteerd met ra-

cistische uitspraken of racistisch

gedrag ten aanzien van personen

uitanderecultuurgroepen.

Als je daarop wil reageren , voel je je

vaak machteloos. Sommigen slaan

de deur dicht, anderen discussië-

ren met cijfers en weerleggingen.

Vaak stel je vast dat het allemaal niet

baat…

In de cursus ‘Omgaan met racisme’

gaan we op zoek naar een persoon-

lijke en effectieve manier om in ge-

sprek te gaan met mensen die zich

racistischuiten.

Aan de hand van oefeningen ver-

werven we inzicht in de achter-

gronden van racistisch gedrag. Dat

brengt ons op het spoor van een be-

vrijdendeaanpakvanracisme.

Praktischeinfo:

Begeleiding:ThomasPeeters

Waar: Vormingplus Oost-Brabant,

Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001

Heverlee

Prijs:Gratis

Wanneer: Vrijdag 23 november

2018van19.00tot22.00u.

Code: 186180

Partners: KU Leuven Institute of

Criminology (LINC) – Orbit vzw –

UnisregioLeuven

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

gaan-met-racisme-4

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

Vormingplus Oost-Brabant

Aller-heiligen in Sint-Franciscus

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 22 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 23 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 27 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 29 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 30 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 21 november

NM:SamanaCrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 22 november

NM:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 23 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

AV: Koor Blij Rondeel - St.-Cécilia

Zaterdag 24 november

VM: Koor Blij Rondeel - opruiming

Zondag 25 november

11uur:OKRAReceptie

AV:KoorDissonant

Maandag 26 november

AV:BuurtgroepMichotte

Dinsdag 27 november

NM:Seniorencafé

Woensdag 28 november

VM:OKRATeamvergadering

20u.:KoorBlijRondeel

Agenda
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