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Stilte opent ons voor mogelijkhe-

den,

voor mensen, voor ideeën die we an-

ders voor altijd zouden hebben ge-

minacht.

Het klooster van het hart (Joan Chit-

tister )

In de meimaand gaat onze meditatie

door op maandag 13 en maandag 27

mei 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 2 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 7 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 9 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 10 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Donderdag 2 mei

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 3 mei

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 4 mei

Ganse dag: Buurtgroep Michotte

Zondag 5 mei

11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 7 mei

VM: SAMANA

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 8 mei

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Ons pad gaat niet altijd over

rozen, maar paardenbloemen

zijn ook mooi! - bzn

Je ziek lachen

is gezond - bzn

Agenda

Een kleine en een grote man liepen

door de woestijn.

Tot ze ruzie kregen

en de grote man de kleine in het ge-

zicht sloeg.

De kleine man zei niets.

Hij bukte zich en schreef in het

zand:

Vandaag sloeg mijn beste vriend

mij in het gezicht.

Daarna liepen ze verder

tot bij een oase.

Daar sprongen ze in het water.

Maar de kleine man kon niet zwem-

men.

Hij verdronk bijna.

Toen zwom zijn vriend naar hem

toe

en greep hem bij de arm.

Hij haalde hem uit het water

en legde hem zacht op de grond.

De kleine man zei niets.

Hij nam een steen en schreef erop:

Vandaag heeft mijn beste vriend

mijn leven gered.

De grote man vroeg verbaasd:

‘Waarom schreef je in het zand

toen ik jou geslagen had

en schrijf je nu op een steen?’

De kleine man antwoordde:

‘Wanneer iemand mij verdriet doet,

schrijf je dat in het zand.

Dan kan de wind die woorden weg

waaien.

Maar wanneer er iets goeds gebeurt,

dan schrijf je dat op een steen.

Zodat de wind die woorden niet kan

wissen.’

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag'

VERHAAL VAN DE WEEK

Schrijven in het zand

SINT FRANCISCUS

Zondag 5 mei

3de Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Jean-Pierre Persy

Gedachtenisviering voor Marguerite

Frooninckx

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ann Francis

Zang: Mieke Cantineaux

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 12 mei

4de Paaszondag

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT ANTONIUS

Zondag 5 mei

1ste communie

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Lector: communicanten

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 12 mei

Kruisoplegging of

engagementsviering vormelingen

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lectoren: vormelingen

Homilie: pater Caroline Van

Audenhoven

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 5 mei 2019

Derde Paaszondag – Bevrijdingsdag

10.30 u. Viering

Voorganger: Ingrid Wezemael

Lector: Jan Vannieuwenhove

Zondag 12 mei 2019

Vierde Paaszondag – Moederdag

Geen viering in Don Bosco

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

Even balen?

Morgen weer stralen! - bzn

VIERINGEN

Als je ouder wordt

En niet meer weet waar je bent.

Als je de mensen ziet

maar ze niet meer herkent,

als je toch blijft strijden

om bij ons te leven:

Simone Reniers

dan hopen wij

dat je de rust is gegeven.

Op 9 april 2019 is Simone Reniers

overleden in het Wooncentrum Da-

miaan te Tremelo.

Zij is geboren te Wommersom op 2

februari 1936.

Zij is de echtgenote van Kamiel Cre-

ve en woonde in de Jozef Deveuster-

laan, 3010 Kessel-Lo.

De afscheidviering heeft plaats ge-

had op zaterdag 13 april 2019 om

13 uur in de aula van het uit-

vaartcentrum Eraly te Tremelo. Na-

dien volgde de crematie in beperkte

kring.

Wij voelen mee met haar echtge-

noot, haar kinderen, haar familiele-

den en vrienden.

Zij moge hen warm en steunend

nabij blijven, hun verdere levens-

dagen.

“Simone leefde mee met haar parochie

Don Bosco. Zij was steeds klaar bij fees-

ten en bijeenkomsten om bij te springen

en een helpende hand te reiken. Zij was

ook lid van ziekenzorg, legde een kaartje

na de zondagviering en deed haar beurtrol

in de Bar.

Wij hebben haar in onze gedachten en ge-

beden meegenomen. “

Namens de groep Liturgie en de pa-

rochianen van het Don Boscocen-

trum.

OVERLIJDEN IN DON BOSCO

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Dinsdag 7 mei 2019 - Prof. Hans

Geeroms (Faculteit Economie, KU

Leuven Campus Brussel)

De impact van Brexit op de Euro-

pese Unie en op ons land. History

does not always move forward.

Dinsdag 14 mei 2019 – Prof. Jos

Tournoy (Faculteit Geneeskunde)

Veerkrachtig ouder worden – doel-

stellingen gerontologiefonds

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

udll@alum.kuleuven.be of Veerle.-

Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 - BIC: KREDBEBB

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD

2 FEDERATIE FRANDO

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nor-

dic Walken? Dan nodigen we je uit

omelkemaandagmeetewalken.We

walkenin2groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2

weken enwandelen dan een 5 km in

1.30u

De ‘gevorderden’ walken elke week

en wandelen dan een 6 tot 7 km in

1.30u

Wat heb je nodig? Poles, goede stap-

schoenenenveelgoesting.

Voor beide groepen startplaats: Par-

kingArboretumHeverleebos

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-

kaartvandelijngebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u

en walken ongeveer anderhalf uur.

Voormeerinfo:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478

88 15 56, e-mail Lutgarde.Michiel-

sen@skynet.be

Geïnteresseerd in Nordic-Walking,

maar ken je de techniek niet? Laat

het ons weten. Indien genoeg geïn-

teresseerden organiseren we in de

maandjunieenlessenreeks.

Wie wil deelnemen aan sportac-

tiviteiten is verplicht om een ver-

zekering te nemen. € 5 per jaar

voor leden en € 10 voor niet-leden.

Dat geldt voor de wandel-, fiets-

tochten en nordic-walking. Voorin-

schrijvingisnietnodig.

FILM IN SENIORAMA

“HappyEnd”

Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland – 2017

–1u47’

van:MichaelHaneke

met: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trin-

tignant,LauraVerlindene.a.

In deze laatste film van het seizoen

zet regisseur Michael Haneke het

wel en wee van een gegoede familie

van de Franse bourgeoisie in Calais

te kijk. Als haarfijne, afstandelijke

observatie, voor heel wat interpre-

tatievatbaar.

Datum: vrijdag 17mei 2019 van 14.00

u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tym-

plestraat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00

euro

GSM/smartphone en iPhone

Wie problemen heeft met gsm,

smartphone of iPhone kan een af-

spraakmaken ophet onthaal tel. 016

222014.

Dinsdagvoormiddag 10 u, 11 u of 13

u (behalveschoolvakanties).

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen op

hetonthaal.

Seniorama, Vanden Tymplestraat

35,Leuven

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.

Heb moed te spreken

als het moet -bzn
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De plaatselijke werkgroep van Broe-

derlijk Delen heeft me gevraagd een

homilie te houden over de cam-

pagne van dit jaar: De grond van

de zaak, over de grondproblematiek

in Guatemala, dat bijzondere Land

van de Eeuwige Lente in Centraal-

Amerika.

Het is een land, het zijn sterke men-

sen die je niet meer loslaten als je

er bent geweest en als je wat ver-

der kijkt dan de toeristenplekken –

wat de vastenkalender en de cam-

pagne van Broederlijk Delen meer

danvoortreffelijkdoen.

Mayagebed

Als insteek zou ik willen beginnen

meteentraditioneelMayagebed.

De Maya’s, dat zijn de oorspronke-

lijke bewoners van het land, van-

daag nog altijd eenmeerderheid van

60% van de 16,5 miljoen inwoners,

verdeeld over 22 verschillende ge-

meenschappen, met elk hun eigen

taal.Datgebedgaatzo:

Zieons,hoorons.

Laatonsnietalleen,vergeetonsniet,

God,die indehemelenopaarde is,

Hart van de Hemel, Hart van de aarde.

Laat het licht worden, laat de dageraad

aanbreken.

Geef ons kinderen. Geef ons nakomelin-

gen.

Geefonsgoedeenvlakkewegen.

Dat volken vrede kennen, veel vrede en ge-

luk.

Geefonseengoedennuttig leven.

Het is een prachtig gebed, maar wat

opvalt is dat er niet gevraagd wordt

naar wat in de campagne van Broe-

derlijk Delen centraal staat: eigen

grond.

Grondincollectiefbezit

Ik denkdat dat komt omdat de tekst

een reflex is van de vroegere, his-

torische situatie: grond was er in

overvloed en in collectief bezit, en

de plaatselijke gemeenschappen be-

bouwden hem in goed overleg en

volgens de noden van ieder gezin.

Voor het hebben van grond hoefde

je–toen–dusniettebidden.

Dat systeem van collectieve land-

bouw werd door de kolonisatie

grondig teniet gedaan; de beste

gronden werden door de bezet-

ter ingepalmd en gingen sindsdien

over in de handen van de economi-

sche elite en later ook van de gro-

te agro-industrie, in een proces van

ontrechting en vervreemding dat

zijn trieste hoogtepunt kende in de

burgeroorlog die het land van 1960

tot1996teisterde.

Een vruchtbaar land dat suikerriet,

bananen, koffie, palmolie en vlees

in overvloed produceert, maar zo

goed als uitsluitend voor de export,

en zonder dat de opbrengst ervan

tot een noemenswaardige verbete-

ring van de situatie van de bevol-

kingleidt:

60% van die bevolking leeft onder

de eigen nationale armoedegrens,

15% is ondervoed, 20% is analfabeet,

de helft van de kinderen jonger dan

5 heeft een groeiachterstand, bij de

Maya-bevolkingzelfs80%.

Rapport Waarheidscommissie VN

De oorzaak van de kwaal is bekend,

en wordt ook erkend, bijvoorbeeld

in een rapport dat na de burger-

oorlog door een waarheidscommis-

sie onder toezicht van de Verenigde

Natieswerdopgesteld:

“De structuur en aard van de econo-

mische, culturele en sociale relaties in

Guatemala wordt gekenmerkt door diepe

uitsluiting, tegenstellingen en conflict –

een gevolg van de koloniale geschiedenis.

De onafhankelijkheid in 1821 leidde tot

de creatie van een autoritaire, racistische

staat die de meerderheid van de bevolking

uitsloot en de economische belangen van

de geprivilegieerde minderheid bescherm-

de. In het bijzonder, maar niet uitslui-

tend, gedurende het gewapende conflict [=

de burgeroorlog 1960-1992] gebruikte de

staat in essentie geweld tegen de uitge-

sloten bevolking – de armen en bovenal

de Mayabevolking – en tegen degenen die

streden voor rechtvaardigheid en grotere

socialegelijkheid.”

Hettijkeren

Boeren grond geven, in eigendom

te verwerven of volgens een eerlijke

en langdurige pachtregeling, om in

eerste instantie voor het eigen be-

staan te kunnen instaan, is essenti-

eelomhettij tekeren.

Wij kunnen ons dat vanuit de situ-

atie in ons land – waar nog maar net

iets meer dan 1% van de bevolking

rechtstreeks in de landbouw aan de

slag is – misschien moeilijk voor-

stellen, maar in een agrarisch land

als Guatemala maakt dat een wereld

vanverschil.

Daarnaast kan de actie van Broeder-

lijk Delen ook een aanleiding en een

uitnodiging zijn om met enige af-

stand over de gang van zaken op

ruimere schaal na te denken, want

in onze wereld hangt alles met alles

samen.

Mayatempel

Ik geef twee voorbeelden, die ook

met Guatemala te maken hebben.

In sommige streken telen kleine

boeren er, behalve maïs en bonen

voor het eigen levensonderhoud,

ook wat cardemom, een specerij die

in de Arabische landen erg gevraagd

wordt. Die cardemomwerddoor op-

kopers voor de export opgekocht

en leverde een bescheiden inkomst,

bv. om het schoolgeld voor de kin-

deren te betalen. Door een politie-

ke beslissing van de Guatemalteek-

se regering om – in navolging van

de Verenigde Staten – als voorlopi-

ge enige andere haar ambassade in

Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem

te verhuizen, is de cardemom uit

Guatemala plots niets meer waard,

want de vroegere afnemers boycot-

tenhemenkopenhemelders.

Het tweede voorbeeld is de teelt

van Afrikaanse palm, als leveran-

ciervanbiobrandstof.

Toen de vraag daarnaar steeg, wer-

den boeren in Guatemala die met

vallen en opstaan toch een lapje

grond hadden kunnen verwerven,

door de agro-industrie overgehaald

om die grond te verkopen, en er,

nu als pachter in (erg) bescheiden

loondienst, niet langer maïs en bo-

nen maar Afrikaanse palm op te

planten. Die omschakeling heeft tot

gevolg dat de mensen nu duurder

wordende maïs moeten kopen en

zonder het goed te beseffen hun lot

in de handen van de internationale

marktenhebbengelegd.

Tot zich ook daar een onvoorziene

verandering voordoet: we hebben

het vorige week in de krant kun-

nen lezen: de teelt van Afrikaanse

palm blijkt zoveel ongewenste eco-

logische neveneffecten te hebben

dat de Europese Unie aan palmolie

– allicht terecht - niet langer het

etiket van biobrandstof wil toeken-

nen. Daar ben je dan als kleine pach-

ter in Guatemala, en zul je – om de

aanknoping met de vijgenboom in

het evangelie te maken – gedwon-

gen worden om je palmen die wél

vruchten droegen, om te hakken

omdat je er niets meer voor krijgt.

VraagvanBroederlijkDelen

Om het tij te keren vraagt Broe-

derlijk Delen van de internationale

en nationale instanties objectief ge-

zien eigenlijk niet zo heel veel, vier

zakenslechts:

- respect voor het recht op inspraak, dat

in de Guatemalteekse wetten ingeschreven

staat;

- bescherming van mensenrechtenver-

dedigers en stem geven aan het midden-

veld;

- bindende regels voor bedrijven uit de

agro-industrie en de mijnbouw- en ener-

giesector;

-realisatievanhetrechtopvoedsel.

Broederlijk Delen helpen om dat te

realiseren, is zeker een verstandige

en ook een evangelische beslissing.

Ze ligt ook in de lijn van wat ve-

len in de Guatemalteekse katholie-

ke kerk en ook missionarissen en

ontwikkelingshelpers van bij ons,

vaak met inzet van eigen leven, in

de sociale pastoraal hebben probe-

rentebereiken.

Ik wil graag besluiten met een tekst

uit de traditionele Popol Vuh, het

voor de Maya’s heilige boek met de

oorsprong hun kosmovisie, hun

opvattingen over de samenhang der

dingen:

“Mogenallenopstaan,

mogeniemandachterblijven,

zodat we niet met één of twee van

onszijn,

maarmetzijnallen.”

DuidingdoorLukDraye

Boer zoekt grond (2)

Iedereen welkom. Gratis. Ge-

zelligheid troef. Leuke activiteiten

voor kinderen en voor volwasse-

nen.

Een kans om je buren te leren ken-

nen en samen een warme buurt te

maken.

15u30Natuurwandeling

16u30Natuurwandeling

16u-18uFietsengraveren

16u30-17u30Kinderdisco

17u30 - 18u30 'in beweging met je

buren' -workshop

18u-20uDansfeestjemetK2

Doorlopend: Muziek, burenbab-

bels, hapjes en drankjes, chili con

carne,chili sincarne,kubb,...

Volgonsopfacebook:

'BuurtcomitéMichotte'

Buurtfeest Michotte - 4 mei



Op zaterdag 11 mei 2019 om 19.30

uur in de Mariakapel, Matadil-

aan 6, Heverlee: benefietconcert

van de Gospelrats ‘A million

dreams’.

Gospelrats zingt zowel gospels als

popsongs, alles a capella en in ei-

gen versie. Het concert is ten voor-

dele van Halaai Xale in Gambia,

een Lubbeekse vzw die in Kartong

(Gambia) landbouwgrond heeft ge-

kocht om de plaatselijke bevolking

te laten voorzien in hun eigen

groenten, alsook een kinderdagver-

blijf waar 35 kinderen verblijven

momenteel. De volgende stap is de

bouw van leslokalen op dezelfde

locatie. Daarvoor hebben ze onze

steunnodig.

Kaarten voor dit concert kosten 8

euro voor volwassenen en 6 euro

voor kinderen <12 jaar en kun-

nen aangekocht worden via onze

website www.gospelrats.be. Men-

sen die graag komen, maar geen in-

ternetverbinding hebben, kunnen

kaarten aanvragen op 016 509042

(na19u).

KALENDERBLAADJE

Er is m.i. (met name als het leven

voor de wind gaat) een soort ge-

loofsromantiek, die het blijdschap,

kinderlijk vertrouwen, totale over-

gave pleegt te noemen. Ik wil niet

ontkennen, dat het geloof zich

soms in een bepaalde (ook moeilij-

ke!) situatie op deze wijze kan open-

baren, en het kan terecht als een ge-

schenkwordenbeleefd.

Maar dit aspect mag niet tot het eni-

ge worden verheven alsof bij echt

geloof strijd, problematiek, niet te

pas komen. Er wordt in de bij-

bel door gelovige mensen niet al-

leen gezongen, maar niet minder

gevochten, geklaagd tot de laatste

vraag: “Waarom hebt Gij mij verla-

ten?”

Ridderbos

4 FEDERATIE FRANDO

De Stad Leuven plant de aankoop

van de Scheutsite te Kessel-Lo. In

het park dat ruim twintig voetbal-

velden groot is, staan missiegebou-

wen waar tot vandaag zusters en

paters wonen. Binnenkort verhui-

zendie.

Het domein aan de Zavelstraat

is een historische getuigenheuvel,

een oeroud restant van de oude

kustlijn. Het waardevol park biedt

een prachtig uitzicht over Kessel-

Lo.

Nu wonen er nog zo’n vijftig pa-

ters en zusters, in twee missiege-

bouwen.

Eind 2020 verhuizen de zusters

naar de Naamse steenweg in Hever-

lee.

Na verkoop van de gebouwen trek-

ken de paters naar het missiehuis

vanScheut inSchilde.

“We krijgen de kans om de site aan

te kopen. Zo kunnen we tegemoet

komen aande vraag ombijkomende

ruimte voor verenigingen en mid-

denveldorganisaties”, zegt schepen

van Stadsgebouwen, Lalynn Wa-

dera.” Ook vanuit het onderwijs

krijgen we veel vragen. Deze site

biedtmogelijkheden.”

De zusters vertrekken pas eind

2020 maar de stad kan de site al eer-

der aankopen. Ze zou een overeen-

komst sluiten zodat de zusters nog

evenlangerkunnenblijven.

“Beide missiegebouwen zijn in

zeer goede staat. De meeste ruim-

tes kunnen direct worden gebruikt.

Voorlopig hebben we nog niets be-

slist over de invulling en is de ver-

enigingennietsbeloofd.

De stad werkt samen met de buurt

en geïnteresseerde organisaties, zo-

wel de tijdelijke als de definitieve

invulling van de site uit. We moe-

ten goed nadenken over wat we in

de gebouwen willen en hoe we het

park en de site kunnen benutten”,

zegtWadera.

“We kunnen er ruimte creëren

voor onderwijs, zorg en jeugd, of

voor sociaal-culturele activiteiten”,

zegt schepen van Vastgoed, Lies

Corneillie. “Ook vormen van wo-

nen, zoals een rust- of verzorgings-

tehuis, doorgangswoningen of om-

kaderd wonen zijn er toegelaten.”

De stad wil de natuur- en erfgoed-

waarde van de getuigenheuvel be-

schermen en de site toegankelijker

maken.

“Het is een prachtig domein. Ik kijk

ernaar uit om er iets moois van te

maken voor de buurt”, zegt Wa-

dera.

Eind april: stemming in de gemeen-

teraad over de aankoop van het do-

mein.

HanneloreSmitz

Het Nieuwsblad – Leuven Hageland –

dinsdag9april 2019

MISSIEHUIZEN AAN OEROUDE KUSTLIJN

Dit unieke benefietconcert met mu-

ziek over bijen, wespen en hom-

mels door het Alumni Harmonie

Orkest, wordt georganiseerd door

het Insectenallergiefonds op zater-

dag 18mei 2019 om20u te Leuven in

het Centraal Auditorium Gasthuis-

berg.

Als solist engageert zich niemand

minder dan Bart Watté, solokla-

rinettist in de Muziekkapel van

de Gidsen, en in België en daar-

buiten zeer gewaardeerd als solis-

t, kamermusicus, freelancer, arran-

geur, studiomuzikant, gastleraar

en dirigent.Verder engageren ver-

schillende professionele muzikan-

ten zich op vrijwillige basis aan dit

uniekeproject.

Kortom, een onvergetelijk en uniek

concert waarbij u alles te weten

komt over wespen, bijen en hom-

mels. De volledige opbrengst van

dit concert gaat naar het Insecten-

allergiefonds. Vooraf, tijdens en na

het concert zullen ook verschillen-

de hapjes en drankjes aangeboden

worden ten voordele van het Insec-

tenallergiefonds.

Praktische informatie en mogelijk-

heidtot inschrijven

Prijs: 15 euro (10 euro voor scholie-

ren/studenten).

Aan de kassa: 17 euro (12 EUR voor

scholieren/studenten).

Kaarten zijn vanaf nu beschikbaar

viadezelink:

https://www.kuleuven.be/mecenaat/

inschrijvingen

De plaatsen zijn ongenummerd. De

tickets kunnen vanaf 19u00 afge-

haald worden met ook mogelijk-

heid om iets te drinken en iets

kleins te eten. De deuren van de zaal

gaan open vanaf 19u30. Het bene-

fietconcertstartom20u00.

BENEFIETCONCERT

INSECTENALLERGIEFONDS

Vrijetijdvandaagenmorgen

Iedereen heeft het druk, we lopen

en hollen om toch maar zoveel mo-

gelijk gedaan te krijgen in onze be-

perkte tijd. En dat geldt ook in onze

vrije tijd, met alle gevolgen van-

dien.

In deze lezing gaan we na hoe het

zover is kunnen komen en welke

evoluties onze vrije tijd onder druk

zetten.

En belangrijker nog, we gaan na op

welke manier we terug meer grip

krijgenoponzetijd.

Zijn zondagsrust en meer vakantie-

dageneenoplossing?

En welke rol speelt het beleid hier-

in?

Begeleiding: Michel Vandendries-

sche

Wanneer: Woensdag 15 mei 2019

-19.30–21.30u.

Waar: LDC Eduard Remy, Andreas

Vesaliusstraat 10/1-3000Leuven

Prijzen: Gratis - Partners: Pasar

vzw

Meer info: www.pakjetijd.be/Week-

vandetijd

https://vormingplusob.be/week-van-

de-tijd-vrije-tijd-vandaag-en-mor-

gen
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