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Vieringen tijdens de Goede Week 2019 in de Pastorale Zone KesseLinde

maandag 8 april • 19.30 uur JO-

HANNESXXIIIseminarie

Herestraat51 •3000Leuven

EXODUS

van naar verdrukking bevrijding

Deel 1: Het reisverhaal, kritisch be-

keken-CorvandenBosch

Deel 2: Een duidelijk Godsbeeld -

ChrisCoppens

21.45 u. afsluitend gebedsmoment

Ontstaan en relaas van de EXODU-

S,hetvolkvanGodonderweg.

Toen de Heer zijn volk Israël uit

Egypte bracht, werd een hele na-

tie onder de slavernij van een su-

permacht weggehaald. Deze Exo-

dus was een groot historisch feit,

ongeveer3500jaargeleden.

Het volk ging nu op weg met de

Heer om van een ongeorganiseer-

de groep van slaven tot een goed ge-

structureerde natie te worden on-

der leiding van God. God wilde

met Israël als natie laten zien hoe

Zijn koninkrijk op aarde zou moe-

ten functioneren. En vandaag, na

duizenden jaren, verlicht met de

kennis van de geschiedenis van

de mensheid, zien we hoe deze

gebeurtenis alle mensen op aarde

heeftbeïnvloed.

Er spreekt een duidelijk Godsbeeld

uit dat erg bepalend was voor het

Jodendom. Ook aan ons Christenen

vandaaggeefthettedenken.

(bijbelmeebrengenkanhelpen)

En door de zee kwam toen een pad
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Door te mediteren leren we de geest te ver-

stillen en een open houding te ontwikke-

len. Wanneer we ons hart openen, vindt

er heelwording plaats op zielsniveau. We

worden ons bewust van een diepere dimen-

sie van de ziel. We komen in de zielsgrond

terecht die aanvoelt als een leegte. In het

begin ervaren we deze leegte als beangsti-

gend. Door het denken te verstillen en het

hart te openen in deze leegte, ontdekken we

de eeuwige dimensie van de ziel. We ko-

men thuis in onze oorsprong en bestem-

ming.

Meditatief 284

In de maand april gaan nog twee

meditatieavonden door: op maan-

dag 15 april en maandag 29 april

2019. 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

Wanneer mensen worstelen om el-

kaar voortdurend vrij te maken,

wanneer zij dag aan dag zoeken

en vechten om elkaar in liefde en

welwillendheid tegemoet te treden,

dan behoeft het geen betoog dat

deze levenswijze niet overeen stemt

met de gangbare gedragingen en op-

vattin gen in de maatschappij van

vandaag, en waarschijnlijk die van

alle tijden. Zij zullen tegengewerkt

worden, ontgoochelingen beleven,

ook omtrent eigen zwakheid en be-

perktheid.

Voor de christen vangt het leven

aan, zelfs in het hart van de misluk-

king, de vervolging of de eigen on-

toereikendheid.

Marc Van Tente

KALENDERBLAADJE

Het Parochiesecretariaat Sint-

Franciscus Heverlee is tijdens

de schoolvakantie OPEN op

DINSDAG- en VRIJDAGVOOR-

MIDDAG van 9.30 uur tot 11.30

uur.

Dit is op

dinsdag 9 en

vrijdag 12 april

en op

dinsdag 16 en

vrijdag 19 april.

Voor dringende gevallen kan

men geholpen worden op de

telefoonnummers

016/25 04 59 of 0492/31 92 15

VAKANTIEREGELING

Openingsuren

Parochie-

secretariaat
Een reiziger zag een boer werken in

zijn boomgaard.

Hij was onder de indruk van de

schoonheid van de bomen en de

vruchten die ze droegen.

Toen liep hij naar de boer en zei:

‘Gefeliciteerd met uw boomgaard.

Men kan zo zien dat u er uw hele

ziel in gelegd hebt.

Toch is er één ding dat ik niet be-

grijp.’

En de reiziger wees naar een oude

fruitboom, die nauwelijks vruch-

ten droeg.

‘Waarom laat u uw levenswerk ont-

sieren door die boom?’

Toen glimlachte de boer en zei:

‘Die boom heb ik niet voor de

vruchten,

Chantal Leterme

VERHAAL VAN DE WEEK

De

onvruchtbare

boom

SINT FRANCISCUS

Zondag 7 april

5de zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Roger De Greve

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 14 april

Palmzondag

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

Zondag 7 april

5de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Jef Wagemans,

echtgenoot van mevrouw Maria

Cuypers

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 14 april

Palmzondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten: Mieke Vanhooymissen

en Mathieu Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

VIERINGEN IN APRIL 2019

Don Boscocenrtrum

*Viering op 14 april - 10.30u.: Palm- of

passiezondag

Voorgangers Chris en Ingrid –

Lector: Annie Van Avermaet

*Viering op 18 april – 20 u.: Witte

Donderdag

Voorgangers: Hermien en Lieve –

Lector: Lut Van Schepdael

*Viering van 19 april – 20 u.: Goede Vrijdag

Voorgangers: Hermien en Chris –

Lector: Raf Stabel

*Viering van 20 april – 20 u.: Paaszaterdag

Voorgangers: Hermien, Ingrid en Jef

– Lector: Chris Willocx

*Viering van 21 april – 10.30 u.: Pasen

Voorgangers: Hermien, Ingrid en Jef

– Lector: Ria Ooms

April - Geen vieringen op 7 en 28 april

2019

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 4 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 5 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 7 april

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

Dinsdag 9 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 11 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 12 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 14 april

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

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

Sint-Franciscus

Woensdag 3 april

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 4 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 5 april

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 7 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 9 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

Woensdag 10 april

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Benefietconcert 22 april 2019 -

15 uur Lemmensinstituut, Lem-

mensberg Leuven

Langs deze weg nodigen we u graag

uit voor het benefietconcert voor

Aude.

Aude is 16 jaar en lijdt aan een

zeldzame ziekte waardoor ze vo-

rig jaar o.a. een beenmergtransplan-

tatie heeft moeten ondergaan. Een

jaar in een steriele kamer en vele erg

zware behandelingen zijn achter de

rug. Zoals je je wel kan voorstellen

kosten die behandelingen een hoop

geld.

De viool bekleedt in het leven van

Aude al meer dan 10 jaar een zeer

belangrijke plaats. Ook tijdens haar

behandeling - wanneer niemand

haar mocht bezoeken - was de viool

haar grootste vriend, een ijkpunt

in haar bestaan. Vandaar dat we met

dit concert een ode willen brengen

aan de viool. Een ode ook aan Aude

en haar familie, die ontzettend sterk

moeten zijn in deze moeilijke tij-

den.

Toegangskaart vanaf 12 jaar

€ 15,00

Drankje na concert inbegrepen.

Toegangskaart kind < 12 jaar

U kunt dit initiatief ook steu-

nen door te storten op reke-

ningnummer

BE27 0018 5928 3973

op naam van Ode aan de vi-

ool met vermelding van 'Steun

Ode aan de viool'
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Welkom

Het is hoog tijd om een nieuwe

vastenperiode te beginnen!Kijk om

je heen, kijk naar onze wereld:zo-

veel haat en oorlog,zoveel onrecht

en honger,zoveel ongelijkheid, zo-

veel dat verkeerd loopt.Ikbazuinhet

uit:het is hoogtijd voor een omme-

keer!

Vandaag doen we zoals Joël destijds

met de ramshoorn deed:we kondi-

geneenheiligevastentijdaf.

Zoalstoen,vraagtGodonsnu:

keer terug met heel je hart en begin

tevasten.

En straks horen we Jezus in het

evangelie:

bazuinhetnietuit

wanneer jeaalmoezengeeft,

wanneer je bidt of aan het vasten

bent.

Broederlijk Delen informeert ons

overGuatemala.

In de Mayakalender heeft elke dag

zijn betekenis door de energie die er

actief is. Die energie geeft inspiratie

aan je activiteiten in de loop van de

dag.

Morgen, 6 maart 2019 staat in de

Majakalender gelijk met KEME.Ke-

me betekent ‘dood’. Dit symbool is

de cyclus van leven, dood en we-

dergeboorte. De Maya’s zagen in

de dood de schepper van het leven

en de verbinding met hun voorou-

ders. Keme legt verband tussen ver-

leden,hedenentoekomst.

Christenen vieren Aswoensdag dit

jaar op 6 maart. Dat is de start van

de vasten, de tijd van het jaar waar-

in Christenen stilstaan bij hun ei-

gen leven, gewoonten en relaties.

Ze maken een balans op, maar dur-

Blaas de sjofar

ven ook naar de toekomst kijken.

Wat moet er anders? Vanuit die kan-

sen om stil te vallen bij je eigen die-

pere reflecties kunnen nieuwe le-

venskeuzesgemaaktworden.

Herschep ons hart, heradem ons verstand.-

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.-

Maak ons tot uw gemeente, wees de stem

die ons geweten wekt.Verberg U niet, ver-

berg U niet.

Lezingen: Joël 2 ,12-18 De aankon-

diging van de vasten roept heel de

gemeenschap op om radicaal van

koersteveranderen.

Dit zegt de heer: ‘Keer u om naar

Mij met heel uw hart, vastend, we-

nend en rouwend.’ Scheur uw hart

en niet uw kleren, keer u om tot

de heer uw God, want Hij is ge-

nadig en barmhartig, toegevend en

vol liefde, en Hij heeft spijt over het

onheil.

Blaas de bazuin op de Sion, kondig

een heilige vastentijd af, roep een

plechtigesamenkomstbijeen.

Evangelie:Mt6, 1-6, 16-18

Let op dat jullie de gerechtigheid

niet beoefenen voor de ogen van de

mensen, alleen om door hen gezien

te worden. Dan beloont jullie Va-

der in de hemel je niet. Dus wan-

neer je aalmoezen geeft, bazuin dat

dan niet uit, zoals de huichelaars

doen in de synagoge en op straat om

door de mensen geprezen te wor-

den. Ik verzeker jullie: zij hebben

hun loon al ontvangen. Maar als je

aalmoezen geeft, laat dan je linker-

hand niet weten wat je rechterhand

doet. Zo blijft je aalmoes in het ver-

borgene, en jullie Vader, die in het

verborgene ziet, zal je ervoor belo-

nen.

Ookwijzijngeroepen…

We begonnen de feestviering in

januari met het blazen van de

ramshoorn. Nu we de vasten in-

gaan grijpt Joël naar diezelfde rams-

hoorn om iedereen, jong en oud te

verzamelen. Hij roept ons op om te-

rug te keren naar de Bron waaruit

alle leven stroomt. Ook wij worden

opgeroepen om mensen te verzame-

len en onze verantwoordelijkheid

optenemen.

Conflicten en oorlogen, natuurge-

weld als gevolg van de klimaatop-

warming, de groeiende kloof tus-

sen arm en rijk. Als we onze we-

reld vandaag bekijken, beseffen we

dat een radicale ommekeermeerdan

nodig is en dat we keuzes moe-

ten maken. We vinden bondgeno-

ten in jongeren die wekelijks spij-

belen om het klimaat, onderhande-

laars die pleiten om minimumlo-

nen op te trekken, een hoteleige-

naar die zijn hotel in Brussel open-

stelt invoortransmigranten,…

Asoplegging

Mag deze as voor jou

Teken zijn van hoop en geloof,

Afsluitendgebed

Geroepen tot broederlijke en zuster-

lijke zorg dat niemand achterblijft.

Geroepen om dat wat de aarde geeft

metiedereentedelen.

Geroepen om kwetsuren te helen en

mensen nieuwe kansen te geven.

Wie zo zijn weg durft gaan groeit

in liefde en vertrouwen,en in zijn

hart is reeds het zaad gezaaid van

nieuwleven.

Tafelgebed

In het licht van wat we hier naar

voor brachten, willen we samen aan

tafelgaan.

De tafel waar we samen eten: een

van de plaatsen waar mensen delen

in elkaars bestaan, elkaar bevragen,

beluisterenensteunen.

Met Jezus als ijkpunt in ons leven

willen we zijn gebaren herhalen:

Daarom staan brood en wijn al op

tafel.

We steken ook de kaarsjes aan voor

hendieonszijnvoorgegaan.

Maar ook voor allen die nog niet

menswaardig leven, waar ook ter

wereld. (…)

Bezinningnadecommunie

Wanneer je vast, trek dan geen somber

gezicht,maarzalf jehoofd.

Wanneer je vast

zwaai dan de luiken van je strakke

denkbeelden wijd open en laat een

frisse wind naar binnen stromen.

Wanneer je vast

speur naar de wortels die je grond

verharden.

En hak ze uit tot je eenieder groot-

moedigtegemoetkuntkomen.

Wanneer je vast

bedenk hoe onvoorspelbaar leven

blijftverschijnen.

En koester deze aarde tot in het

kleinstedatzevoortbrengt.

Wanneer je vast

besef hoezeer je hoeder van je broe-

derbent.

Duld niet dat iemand iets ontbeert.

En word een mens van hoop die on-

vermoeibaar, onvoorwaardelijk een

wegaanlegtnaaropstanding.

(Kris Gelaude)

Zendingenzegen

We zetten de vasten in met een te-

genstelling: Bazuin het uit! Bazuin

hetnietuit!

Beide zullen we doen. Met Broe-

derlijk Delen zullen we de stem

van de boerengemeenschappen uit-

bazuinen en luid roepen om ge-

rechtigheid!

Hoe wij van deze veertigdagentijd

voor onszelf een heilige vastentijd

maken, bazuinen we niet uit. In de

stilte van ons hart zoeken we hoe

we solidair en sober kunnen leven,

hoe we tot inkeer en gebed komen.

Moge God onze goede voornemens

zegenen,

Hij die zich noemen laat: Vader,

ZoonenheiligeGeest.Amen.

Uit de viering in Don Bosco - Aswoensdag

6 maart: Bazuin het (niet ) uit.

Voorgangers: Chris Willocx en Lieve Neu-

kermans

Lector: Bernard Deprez

BAZUIN HET (NIET) UIT (1) - Vasten – bidden – delen

Op 17 maart 2019 organiseerde Familie-

hulp een opendeurdag in NOAH Lubbeek

nav De dag van de Zorg. Bezoekers konden

tussen 14 uur en 17 uur kennis maken met

de werking van NOAH en werden harte-

lijk ontvangen met koffie, zelfbereid ge-

bak en ter plaatse gebakken wafels.

“NOAH Lubbeek is een kleinscha-

lig dagverzorgingshuis van Fami-

liehulp, waar oudere mensen met

een zorgbehoefte een gezellige dag

kunnen doorbrengen. Het is één

van de vijf kleinschalige dagverzor-

gingshuizen van Familiehulp in

regio Leuven. De deuren werden

feestelijk geopend op 21 december

2018. We organiseren talrijke leu-

ke activiteiten, zoals samen koken,

wandelen, op uitstap gaan, of een

crea-activiteit. Cliënten zijn vrij om

hieraan deel te nemen, wanneer ze

liever de krant of een boek lezen

kan dat ook. Men kiest zelf wanneer

men langs komt en hoe lang men

blijft. We kunnen indien nodig

zorgen voor het vervoer en ’s mid-

dags voorzien we een warme maal-

tijd voor wie wil”, vertelt NOAH-

coördinator Elise Vanderbruggen.

“Onze verzorgenden staan ook al-

tijd klaar met kleine persoonsver-

zorgende taken. Cliënten kunnen

hier een douche nemen, hun haar

en nagels laten verzorgen of zich

laten masseren. Op die manier wil

NOAH een plaats zijn waar ieder-

een zich thuis voelt. Niet voor niks

staat NOAH voor Nabijheid, Ont-

moeting, Aandacht en Huiselijk-

heid! We merken duidelijk dat ou-

dere mensen vaak op zoek zijn naar

gezelschap en ontspanning. Via so-

ciaal contact willen we met NOAH

een dam opwerpen tegen die toe-

nemende vereenzaming bij senio-

ren.”

Het thema van Dag van de Zorg

was ‘Het brein’. Daarom werden

op zondag 17 maart ook de refe-

rentiewerkingen dementie en psy-

chische kwetsbaarheid van Fami-

liehulp voorgesteld. Elise licht toe

“Dankzij deze referentiewerkingen

kunnen verzorgenden flexibel in-

spelen op de diverse vragen en ver-

schillende zorgbehoeften van cli-

ënten met dementie of psychische

kwetsbaarheid. Het is een kwali-

teitslabel van Familiehulp, waar-

mee we trachten garant te staan

voor een professionele en warme

zorgopmaat.”

Kon u er op 17 maart niet bij zijn

en wenst u graag vrijblijvend een

bezoek te brengen, of wenst u meer

informatie over de andere diensten

van Familiehulp (gezinszorg, kar-

wei, kraamhulp,...) neem dan zeker

contactopmetFamiliehulp.

Meerinformatie:

NOAH Lubbeek, Staatsbaan 126 te

Lubbeek (voormalig OCMW ge-

bouw, aan het Dienstencentrum De

Sleutel). NOAH coördinator Elise

Vanderbruggen elise.vanderbrug-

gen@familiehulp.be

Familiehulp Martelarenlaan 6 A,

3010 Kessel-Lo tel. 016 29 81 30 ww-

w.familiehulp.be

Andere NOAH dagverzorgingshui-

zen: Kampenhout, Werchter, Kor-

tenbergenTienen

Dag van de Zorg in Lubbeek - 17 maart 2019



DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve schoolvakanties) vanaf 10 u

kan je hiervoor bij Seniorama te-

recht.

Inschrijven via het onthaal tel. 016

222014.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

brengeenreservebatterijmee.

Bijdrage:€5,vooraftebetalen.

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

Telefoon:016222014

Seniorama
Verwachtingsmensen

zijngeennaïevedromers.

Zij levennu,metopenblik

enbeidevoetenopdegrond.

Zijhebbenweet

vanwatgebrekkigis.

Van onrecht, amper recht te trek-

ken.

Van armoede die aan de ziel knaagt.

Envaneenwereld

diezichneerlegtbijdefeiten.

Daaromzeggenzij:

‘Hier is een mens niet voor ge-

maakt.

Laten wij kracht blootleggen in el-

kaar.

Waardigheid gunnen aan de ander.

Vredenuzichtbaarmaken.

Ruimte scheppen voor gastvrijheid.

Enzelf tekenworden

vaneennieuweaarde.’

Kris Gelaude

BEZINNING

4 FEDERATIE FRANDO

Eén van de mooiste gotische gebou-

wen van de stad is zonder twijfel het

stadhuis op de Grote Markt in Leu-

ven. Zeer mooi aan de buitenkant,

maar ook de binnenkant is een be-

zoekwaard.

De eerste steen van één van de be-

kendste gotische stadhuizen ter we-

reldwerdgelegdin1439.

De bouw duurde dertig jaar en ken-

dedriebouwmeesters.

In de gevel prijken maar liefst 236

beelden.

De figuren op de benedenverdie-

Gotische zaal

ping beelden onder meer geleerden,

kunstenaars en historische figuren

uithetLeuvenseuit.

De eerste verdieping toont figu-

ren die de gemeentelijke vrijheden

symboliseren en de patroonheili-

gen.

Op de tweede verdieping staan alle

heersers over de stad, van de graven

van Leuven en de hertogen van Bra-

bant tot Leopold II, hoewelWillem I

enLeopoldIontbreken.

De nissen in de torens werden ge-

vuldmetBijbelse figuren.

Bezoekaanhetstadhuis

De salons van het stadhuis zijn in-

gericht in diverse Lodewijk-stijlen.

Dagelijks om 15 uur kan het stadhuis

bezocht worden met een gids, die

je vertelt over de bouwgeschiedenis

en de verhalen achter de 236 beel-

den.

Maar je krijgt ook een rondleiding

in het gebouw zelf, zo wandel je

door de salons, de wandelzaal, de

grote en de gotische zaal en de raad-

zaal.

Een rondleiding door de toeristi-

sche dienst van de stad kost 4 euro,
boekje inbegrepen.
Sinds de verhuis van de stadsdien-

sten eind 2009 wordt het stadhuis

enkel nog gebruikt voor plechtig-

heden.

Aan de zijkant van het stadhuis

vind je het toeristisch infokantoor.

Tegen 2026 wordt het gebouw een

‘open huis’ voor Leuvenaars en be-

zoekers, een vertrekpunt om de stad

teverkennen.

Naast de nieuwe cultureel-histori-

sche invulling zal de gemeenteraad

er blijven zetelen, zullen Leuve-

naars er blijven trouwen en zullen

er ook recepties blijven doorgaan.

Ann Peeters
(Uit Rondom – Leuven Actueel – woens-
dag 6 maart 2019)

DE TROTS VAN LEUVEN

Elke week verdwijnen er 25 land-

bouwbedrijveninVlaanderen.

De prijs voor landbouwgrond is de

afgelopen tien jaar vertienvoudigd.

Boeren krijgen een te laag inko-

men, werken zich in de schulden,

vinden geen opvolgers. In deze har-

de economische realiteit is het geen

wonder dat steedsmeer boerenfami-

lies de handdoek in de ring gooien.

Wie gaat er binnen twintig jaar nog

vooronsvoedselzorgen?

Toch staan we op een keerpunt: een

nieuwe generatie boeren staat klaar

om aan de slag te gaan. Agro-eco-

logische landbouw, hoeveverkoop,

boerenmarkten en zelfoogstboerde-

rijtjes zitten in de lift. Aan inno-

vatieve ideeën voor een rendabele

en duurzame voedselproductie ont-

breekt het niet, aan grond om ze

te realiseren wel. Te dure grond

en onzekere huurcontracten gooi-

enroet inheteten.

De Landgenoten maakt sinds 2014

met een groeiende beweging werk

van een duurzame toegang tot

landbouwgrond voor bioboeren.

Samen kopen we gronden aan, om

niet alleen de financiering maar ook

de continuïteit van Vlaamse bio-

landbouwbedrijven te verzekeren.

Geef ruimte aan de boeren van de

toekomst .

Wil jij ook ruimte geven aan bi-

ologische en lokale landbouw in

Vlaanderen?

Wil jij bioboeren kansen geven om

een duurzaam, agro-ecologisch be-

drijfuit tebouwen?

Dankzij PLANTRO het fonds voor

de antropologische werkgebieden

beheerd door de Koning Boude-

wijnstichting krijg je voor giften

vanaf40euroeen fiscaalattest!

Je kan ook een maandelijkse bijdra-

geleveren.

Op www.delandgenoten.be ontdek

je voor welke boerderijen we grond

willen aankopen. Wil je jouw fa-

voriete bioboer steunen? Geef ons

jouw voorkeur door zodat we met

jouw wens rekening kunnen hou-

den. Van elke 10 euro die je voor

een specifiek project schenkt, gaat 1

euro naar de werking voor De Land-

genoten.

Jouwgeldgoedbesteed

*Goedvoorklimaatenmilieu

*Meer gezonde en lokale voeding

*Kansen voor de boeren van de toe-

komst

*Goedvoordegemeenschap

Delandgenoten

Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen
www.delandgenoten.be
contact@delandgenoten.be – Tel.03 286
92 77
Rekeningnummer Stichting: BE10

000000000404

+++018/0300/00086+++

(Uit de folder van De Landgenoten)

DE LANDGENOTEN - LANDBOUWGROND VOOR BIOBOEREN

Komendeactiviteiten

26-28 april 2019: Molenweekend

lente

De vzw draait al 40 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. De klus-

jes die we doen zijn geen grote wer-

ken, maar het dagelijks onderhoud

zodat Het Molenhuis en haar om-

geving, een plaats blijft waar ieder-

eenthuiskankomen.

Nele Steene – 0495/36.48.93 – nele@mou-
lindebellemeuse.be

10-12mei2019:Knopkesweekend

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Dan is dit iets

voor jou. Iedereen brengt voeding

mee,wekokenenetensamen.

Hans & Vicky – 0498/20.53.89 – bonke-
laar@moulindebellemeuse.be

10-12mei2019:Fietsweekend

We fietsen aan een gezapig tempo

om te genieten van de omgeving

(+/- 70 km – rustige verharde we-

gen). Bij tijd en stondmakenwe een

stop. De stevige klimmen doet ieder

op zijn eigen tempo maar op de top

wachten we tot iedereen boven is.

Hilde De Loose, Leo Van Nooten –
016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

21-23 juni 2019: Yoga en Afrikaanse

dans

Een combinatie van Afrikaanse

drums en oosterse klanken, dans en

yoga. Hatha yoga is de basis van alle

fysieke vormen van yoga. Daarnaast

wordt er gedanst! De ritmische im-

puls en bewegingen van West-Afri-

kavormenhierbijdebasis.

Vicky Van Roy (dans) – 0475/75.32.92 –
vickyvanroy@yahoo.co.uk
Hilde Mertens (yoga) – 049587.92.67 –
hilde_mer@hotmail.com

28-30 juni 2019: Molenweekend zo-

mer

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waariedereenthuiskankomen.

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – nele@mou-
lindebellemeuse.be

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten

Klik op de gewenste activiteit. Daar

vindt u een link naar ons inschrij-

vingsformulier.

Molenhuis Bérismenil
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