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Zaterdag 27 april 2019 was het een speciale viering voor de pastorale

zone KesseLinde, helemaal in het

teken van oliën die wij als Christe-

nen gebruiken tijdens verschillen-

de belangrijke momenten in ons le-

ven.

Deze oliën werden op maandag 15

april in de Chrisma-viering in de

Sint-Romboutskathedraal in Me-

chelen gewijd voor alle parochies

van ons bisdom.

In het Don Bosco Centrum heb-

ben wij deze gewijde oliën binnen-

gebracht voor alle gemeenschappen

van onze Pastorale Zone en de oliën

werden in deze viering aan al deze

gemeenschappen meegeven.

Er zijn 3 soorten oliën:

Chrisma: deze olie is een mengsel

van olijfolie en balsem en wordt ge-

bruikt bij doopsel, vormsel, pries-

ter- en bisschopswijding, en ook bij

een altaarwijding.

De tweede olie is de Oleum Infir-

morum, de olie die gebruikt wordt

bij de ziekenzalving.

Een derde olie is de Oleum Cate-

chumenorum, dit is de olie die

gebruikt wordt bij mensen die zich

op volwassen leeftijd voorbereiden

op hun doopsel.

We hebben het in de viering gehad

over olie en waarom deze zo belang-

rijk is.

Waarom zalven we?

Het geeft ons de kracht om;

- anderen te dienen

- te handelen zoals Jezus

- te getuigen en het evangelie te ver-

tellen

- het negatieve te helpen overwin-

nen en zieken te genezen

- de gaven van de Geest uit te oefe-

nen

Iedere gemeenschap kreeg de olie

mee met de boodschap:

Laat onze woorden

daden worden!

CHRISMAVIERING PASTORALE ZONE KESSELINDE

Nog enkele sfeerfoto's van de Chrismaviering in Don Bosco
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God alleen mag wonen in de in-

nerlijke tempel van de ziel. Daar-

toe moet deze gereinigd worden van

alle kooplui, d.w.z. van alle verbor-

gen bindingen aan het zelfzuchti-

ge ‘ik’ en aan tijdelijke dingen. Ons

werken mag niet geschieden om een

gemakkelijk leventje, goederen, eer

en macht te verwerven.

Zolang dat er is, lijkt ons gemoed

eerder op een lawaaierige jaar-

markt dan een stille tempel. Waar

vreemde gasten zijn zwijgt dan ook

de Heer.

Meester Eckhart – Uit Pelgrim naar

de bronnen – Samengesteld door

Roger De Mey er

In de meimaand gaat onze tweede

meditatieavond door op maandag

27 mei 2019.

In juni komen we samen op maan-

dag 10 en maandag 24 juni 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

“Kind, we dragen je op handen,

danken God voor het nieuwe leven

en vragen Hem om bescherming je

leven lang.” Schenk dit beeldje in

granietsteen als teder gebaar bij een

doopsel. (16,00 euro)

Kom langs bij Kerk in Nood in de

Abdij van Park 5 of laat het bij u

thuis bezorgen via 016 39 50 50, in-

fo@kerkinnood.be of www.kerkin-

nood.be (+ verzendingskosten).

Kerk in Nood

Abdij van Park 5 - 3001 Leuven

Tel. 016 39 50 50 - info@kerkin-

nood.be / www.kerkinnood.be

IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC:

KREDBEBB

LACHEN :

KALMEERMIDDEL

ZONDER BIJWERKINGEN

bzn

KERK IN NOOD

KIND, WE

DRAGEN JE OP

HANDEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 mei

6de Paaszondag

!!! 11.00 u. !!! Vormselviering

Voorganger: Deken Dirk De Gendt

Assistenten: Caroline Van

Audenhoven en Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Herman Baumers en Stien

Eysermans

Donderag 30 mei

O.H.Hemelvaart

Eerste communie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Erepastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Eerste communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Herman Baumers

Zondag 2 juni

7de Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Edward en 'Lucske'

Van den Bergh

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

MOEILIJK IS NIET ONMOGELIJK

JE MOET ALLEEN ECHT JE BEST

DOEN - bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 mei

6de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Donderdag 30 mei

O.H.Hemelvaart

11 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 2 juni

9de zondag door het jaar C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 26 mei 2019

Zesde Paaszondag

Geen viering in Don Bosco

Donderdag 30 mei 2019

Hemelvaart van de Heer

10.30 u. Viering

Voorganger: Chris Willocx

Lector: Constance Gielen

Zondag 2 juni 2019

Zevende Paaszondag

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

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

MEDITEREN

IS DE STILTE LATEN SPREKEN bzn

VIERINGEN

Met droefheid maar dankbaar voor

de mooie herinneringen

Op 4 mei 2019 heeft de familie in

Ademtocht – Don Boscocentrum,

afscheid genomen van mevrouw

Francine Stiers, weduwe van de

Heer Sneyers.

Zij werd geboren te Halen op 8 ja-

nuari 1926, woonde in de Klaver-

straat en is op 93-jarige leeftijd op

zondag 28 april overleden na een

rijk gevuld leven. Zij heeft tot op de

laatste dag genoten van het leven.

Haar 11 kleinkinderen waren heel

belangrijk voor haar.

“Wat in je hart zit, raak je nooit

meer kwijt” zei haar oudste klein-

dochter in de afscheidviering.

Wie bemind werd en beminde

laat meer dan een leegte achter

Zij is onvergetelijk, onherroepelijk.

Haar naam wordt genoemd.

Haar gezicht wordt niet gewist.

Namens de parochiegemeenschap

van Don Bosco bieden wij onze

christelijke deelneming aan.

Overlijden in Don Bosco

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 23 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 24 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 28 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 30 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 31 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 22 mei

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 23 mei

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 24 mei

VM+NM: Bar Michotte

AV: DE ARK

Zaterdag 25 mei

Ganse dag: De ARK Schoolfeest

Zondag 26 mei

11 u.: Zondagscafé / Vormsel

AV: Koor Dissonant

Maandag 27 mei

AV: BuurTTeater

Dinsdag 28 mei

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

Woensdag 29 mei

VM: OKRA-team

NM: SAMANA

20u.: Koor Blij Rondeel

KALENDERBLAADJE

Wanneer God zich immers laat ont-

moeten in de geschiedenis van de

mens die zijn enig beeld is, dan

kan Hij niet zo gemakkelijk dienen

als verklaringsgrond of als oorzaak.

Veeleer moeten wij over Hem spre-

ken als belofte en aansporing.

T.C. De Kruyf

Agenda
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metwerkvandezonenBach,

Mozart,Quantz,Ares,en

TheLarkAscending

pastoraleromance

voorvioolenorkest

vanRalphWilliams

solist: JoachimDeBusschere

zondag 26 mei 2019 om 15 uur

kerk Heilige Familie Boven-Lo

10€ kinderen-12 gratis

(V)luchtig

lenteconcert

In het kader van het Afrikafestival

wordt op zaterdag 25 mei 2019 om 15

uurbij de Zusters van de Jacht,Zavel-

straat, 76 Kessel-Lo de film ‘La vie

est belle’ gepresenteerdvan Mweze

NganguraenBenoitLamy.

Inkom is gratis.

Afrikafestival
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De megafoon blijft vandaag liggen.

Geen oproep, geen nieuwe geluiden.

Beschamend wordt het ‘Hosanna’ van

Palmzondag ter ere van Jezus, even later

‘Kruisig hem’.

We gaan met Jezus de weg van het lijden.

Hij gaat de stilte in.

Hem wordt het zwijgen opgelegd.

Net zoals de boeren in Guatemala.

Wat zouden de machthebbers graag

hebben dat ze hun stem niet meer

laten horen, dat ze niet meer voor

een eigen stukje grond opkomen.

Wat zouden ze ook graag hebben

dat buitenlandse organisaties zoals

Broederlijk Delen en hun partner-

organisaties de mensenrechtenacti-

vistennietzoudensteunen.

Wat zou de overheid hen graag het

zwijgenopleggen.

Maar niets kan ons doen terugdein-

zen. De stem van de weerloze moet

klinken. Al moeten de stenen het

uitroepen, wij houden stand, het

zwijgenwordtopzijgelegd.

Hoog verheven hij die niemand schaadt

of slaat,

die niemand te min acht, niemand vallen

laat.

Hoog verheven iedereen die onder mensen

zoekt

naar wat om hulp en troost, om mededo-

gen roept.

1ste lezing: Jesaja50,4-7

‘God heeft mij als een leerling le-

ren spreken, om uitgeputte mensen

te kunnen bijstaan’ getuigt Jesaja.’-

God staat me bij. Ik kom niet bedro-

genuit‘.

Palmliturgie: gebed en wijding van

depalmtakken

God, zegen deze groene palmtak-

jes, opdat wij Jezus kunnen volgen

op zijn weg. Vervul ons met zijn

kracht zodat wij, die hem vandaag

huldigen als onze leidsman, niet te-

rugdeinzen als het moeilijk wordt.

Deze palmtakjes zeggen dat Jezus'

liefde geweld en onrecht overwint.

Wij steken ze bij het kruisbeeld en

sluiten hiermee aan bij zijn bevrij-

dendebeweging.

2delezingLukas19,28-40

Jezus zendt twee van zijn leerlin-

gen uit om een veulentje te halen

om Jeruzalem binnen te trekken.

Zij leggen hun mantels op het veu-

lenenhelpenJezusopzijnrug.

De leerlingen beginnen te juichen:

'Gezegend de komende die koning

is indenaamvanJHWH'

Farizeeën uit de menigte zeggen tot

Jezus: ‘Meester, roep je leerlingen

totdeorde.’

Maar hij antwoordt: ‘Ik zeg jullie:

als zij zwijgen, zullen de stenen

roepen.’

Duiding:

Op vakantie in Zuid-Afrika kwam ik

voortdurend de figuur van Mande-

la tegen- hoe kan het ook anders - in

musea, in gesprekken met mensen,

in liederen en teksten, foto’s, film-

fragmentenenstandbeelden.

Wat bij de intocht van Jezus in Jeru-

zalem historisch gebeurd is, kun-

nen we niet meer achterhalen. Het

lijkt er op dat Jezus ook door ve-

len als een idool onthaald is. Het

verhaal geeft het vermoeden dat on-

der het volk het verlangen leefde om

Jezus tot volksleider te verheffen,

misschien met de bedoeling om een

opstand tegen de Romeinen te or-

ganiseren. Ze hadden van Hem een

idool gemaakt dat helemaal paste in

hun streven naar vrijheid en onaf-

hankelijkheid. Maar Jezus had een

heel ander idee. Hem ging het niet

ompolitiekestrijd.

Mensen verafgoden graag hun ido-

len, plaatsen ze op een voetstuk,

dwepen ermee door alle gewone

menselijke aspecten te ontkennen.

Over Jezus lezen we in de tweede Fi-

lippenzenbrief 2 :‘Hij die bestond

in goddelijke majesteit, heeft zich

niet willen vastklampen aan de ge-

lijkheid met God. Hij heeft zichzelf

ontledigd en het bestaan van een

slaaf op zich genomen. Hij is aan de

mensengelijkgeworden.’

Het tegengestelde van een idool is

een icoon. Volgens de Franse fi-

losoof Jean-Luc Marion doet een

icoon je verder zien en heeft het een

verwijzendkarakter.

De evangeliën tonen ons een Jezus

die een icoon is. Iemand die verder

wees, iemand in wie men de lief-

de en nabijheid van een bevrijdende

God kon ervaren. Ik denk dat noch

Mandela, noch Jezus zichzelf als

een idool of een icoon gezien heb-

ben. Toch zijn beiden iconen ge-

worden. Ze verwijzen naar iets dat

veel verder reikt. Een droom: voor

Mandela een land waar iedereen ge-

lijk is, evenwaardig en vrij, voor Je-

zus de droom van een Rijk Gods, de

minsten eerst. Beide figuren ston-

denindienstvananderen.

Ik ben ervan overtuigd dat er ook in

het campagneland Guatemala van

deze vasten, mensen zijn die ico-

nen zijn in de ware zin van het

woord zoals Carlos, César en Leo-

narda, boeren en mensenrechtenac-

tivisten en vele anderen met een ge-

gronde hoop op toekomst, tot ieder-

eenmeeis.

Voorbeden:

Wij bidden U om een krachtige stem

voor César en alle boerengemeen-

schappen in Guatemala die afhan-

kelijk zijn van wie macht en geld

hebben.

Dat zij zich blijven verzetten tegen

onrecht en verbonden met hun ge-

meenschap blijven opkomen voor

eenwaardigleven.

Wij bidden U om een krachtige stem

voor partnerorganisaties van Broe-

derlijk Delen in Guatemala. Macht-

hebbers zouden liever hun stem

opzij leggen.

Dat ze stand houden en hun kriti-

sche stem over onrecht laten klin-

ken.

Om een krachtige stem voor onszelf.

Dat uw woord ‘Ik zal er zijn voor

u’ door ons mag geleefd en verkon-

digdworden.

Zeghetmetpalmen

Zeg het met palmtakken dat je Hem

die beeld is van “Ik zal er zijn voor

u”wilbinnenlateninje leven.

Zeg het met palmtakken dat je de

Gekruisigde, de Verrezene wil bin-

nenlateninjesamenleven.

Zeg het met palmen dat je je ver-

bindt tot een nieuwe manier van le-

ven waar het geknakte riet niet ge-

broken en de kwijnende vlaspit niet

gedoofd worden, waar recht wordt

gedaan aan de minsten, waar alles

spreektvanbrekenendelen.

Zeg het met palmen en doe wat je

zegt: ikzalerzijnvooru.

Laat de Gekruisigde in jou tot leven

komen.

Hoog verheven zij die leven in het klein

wat ooit nog de toekomst van de mens

moet zijn :

jij niet meer dan ik, en ik niet beter dan de

rest,

zal dat die wereld zijn, ooit goed van oost

tot west?

Slotgebed:

God,

Vandaag juichen we Jezus toe, als

koning van een leven, dat volledig

werdgegevenaandeminsten.

Uw droom van een nieuwe wereld,

volvanuwgerechtigheid,

kan het zwijgen niet worden opge-

legd,

al voert deze weg naar het zwaarste

lijden en de grote stilte van de dood.

WijbiddenU:

hou de hoop van Pasen wakker

in ons, wanneer ook wij terecht-

komen in uitzichtloze situaties of

zien hoe mensen het zwijgen wordt

opgelegd.

Zending en zegen: Palmpasen tak-

jevanhoop

We geven jullie graag een palm-

takje mee naar huis, opdat het een

heel jaar lang de herinnering le-

vend houdt aan het geheim van de

doodenhet levenvanJezus.

Groen is de kleur van het leven: zie

dit takje.De winter met zijn stor-

men en kou heeft het niet kunnen

winnenvandittakje.

Het is groen gebleven. Het is in le-

vengebleven.

Wij mensen zouden er een voor-

beeld aan kunnen nemen:de moed

niet verliezen – niet wanhopen -

niemand buitensluiten, niet bui-

gen voor het egoïsme van jezelf en

anderen.

Ons optrekken aan het voorbeeld

van Hem voor wie Jeruzalem warm

liep.

Zijn woorden noemde men: woor-

den om van te leven, men haalde er

hoop, kracht, vertrouwen en zegen

uit.

Wij bieden u dit takje aan. Dit takje

vanhoop.

Zo’n takje is een teken van wat u en

wijzelfkunnenzijn:

iemand die gelouterd is door het le-

ven, en er zachtmoedig, mild en

eerlijkvangewordenis.

Iemand die leven geeft in eigen

kring. (Gerard Ris ofm)

Uit de viering van 14 april 2019

Palmzondag, in het Don Boscocen-

trum

Voorgangers: Chris Willocx en Ingrid

Wezemael

Lector: Annie Van Avermaet

Zang: Lieve Neukermans

Orgel: Herman Beelen

HET ZWIJGEN OPZIJ GELEGD

ZIN (EN ONZIN) VAN (VERDE-

RE) INTERNATIONALISERING

De stuurgroep Kennis & Maat-

schappij van Alumni Lovanienses

nodigt u van harte uit op de lezing:

KULeuven, trulyinternational.

door professor Luc Sels, rector van

deKULeuven,

Op donderdag 6 juni 2019 om 19.30

uur in de Promotiezaal van de Universi-

teitshal, Naamsestraat 22, Leuven

Luc Sels

De KU Leuven heeft een ijzersterke

internationale reputatie. Maar is ze

ook een echt internationale univer-

siteit?

De rector van de KU Leuven gaat in

op de zin en onzin van internati-

onalisering, op de betekenis en de

draagwijdte ervan en op de horden

die in dat ambitieus project geno-

menmoetenworden.

Luc Sels legt zich in zijn onder-

zoek onder meer toe op de ontwik-

keling van bijvoorbeeld projecties

van werkzaamheid en werkloos-

heid, verschuivingen in kwalifica-

tieniveaus, omvang van de (in)ac-

tieve bevolking, uittredeleeftijd, ac-

tiverend arbeidsmarktbeleid, talent

management en gepersonaliseerd

personeelsbeleid, en coöperatief on-

dernemen.

Programma

19.30 uur Ontvangst en registraties

19.45 uur Inleiding door de heer

Freddy Nurski, oud-voorzitter Eko-

nomika-Alumni en bestuurslid

AlumniLovaniensesvzw

20.00 uur Lezing door professor

Luc Sels, rector van de KU Leuven

21.00 uur Mogelijkheid tot het stel-

lenvanvragen

21.15 uur Slotwoord door dr. Berthe

Taes, voorzitter stuurgroep K&M

Afsluitend drankje, aangeboden

door Alumni Lovanienses en de KU

Leuven

Kennis en Maatschappij, Naamse-

straat22- -3000Leuven

Tel.+3216324001

km@alum.kuleuven.behttp://alum.-

kuleuven.be/kennis

KU Leuven, truly international



Het Heilig Hartinstituut Heverlee

en Kessel-Lo mag zich vanaf nu de

StrafsteSchool2019noemen.

MNM-presentator Tom De Cock viel er

dinsdagochtend binnen om de winnaar

van de wedstrijd bekend te maken. Maar

vieren doen zewel pas later omdat een van

de leerlingen, Grigor, vorige week overleed.

Vijftien scholen heeft de jury be-

zocht. Eén stak er bovenuit. En dat

was het Heilig Hartinstituut in He-

verlee en Kessel-lo (HHH). Tijdens

hun bezoek op 26 april werd de

jury compleet overdonderd. “In het

heilig Hartinstituut is dwars over

alle studierichtingen heen op een

ontroerend mooie manier samenge-

werkt. Zo’n enorme school in bewe-

ging krijgen is niet iedereen gege-

ven”zeiTomDeCock.

School inrouw

De overwinning bezorgt HHH een

heel dubbel gevoel. De school is nog

volop in rouw na het recente ver-

lies van een van haar leerlingen, de

Kortenbergse Grigor, vorige week.

“De Strafste School is dit jaar een

stille, ingetogen school. Met veel

verdriet bij leerlingen, personeel

en ouders. Maar ook dat is school,

ook dat is samenleven”, zei mi-

nister van onderwijs, Hilde Cre-

vits, “En samen dit verdriet dragen,

maakt het HHH alleen maar sterker

ennogstraffer.”

Wanneer het feest dan wel zal

plaatsvindenisnognietbekend.

“Er wordt overlegd met de school.

Mogelijk zal het zelfs pas in septem-

berzijn”,klinkthetbijMNM.

(hsb)

Uit Krant Het Nieuwsblad – Leuven Ha-

geland–woensdag8mei2019

Strafste School 2019

Toen er nog niet zo lang christenen

waren, kwam een kleine groep van

hen regelmatig bijeen in het huis

vandeoudstevandegroep.

Op een dag zochten ze naar een

symbool waarmee ze konden zeg-

genwatzegeloofden.

‘Willen we een vis nemen?’, stelde

iemand voor, ‘Jezus had toch van

zijn eerste leerlingen vissers van

mensengemaakt?’

Al vlug kwamen er bedenkingen.

Wie geen vis lustte, wilde niet

steeds naar een vis kijken. Wie geen

visser was, vond dat vissen te veel

aanvissersdedendenken.

‘Misschien is 'brood' een beter

idee’, stelde iemand anders voor.

‘Jezus brak brood en zei dat men zo

aan Hem moest denken.’ Maar ook

hierbij kwamen bedenkingen: Hoe

lang kun je brood bewaren? En wat

alsvogelshetbroodoppikken?

Een druivenrank was een ander

voorstel. Jezus had verteld over de

ranken en de wijnstok. Hij zei zelfs

dat wijn verwees naar zijn bloed.

Maar een teveel aan wijn had al

vaak voor onenigheid gezorgd en

dat mocht zeker niet meer gebeu-

ren.

Vele bijeenkomsten later, stelde een

oude vrouw een kruis voor. ‘Een

kruis toont de mislukking van het

leven van Jezus,’ werd gezegd, ‘dat

kun je toch niet als symbool voor

onsgeloofnemen!’

‘Ja,’ zei de vrouw,‘ maar het is geen

mislukking gebleven. Jezus is ver-

rezen! Hij heeft de dood overwon-

nen!’

Daarwerddrukovernagedacht.

Het duurde een hele tijd voor men

zich kon vinden in dit voorstel en

hetkongoedkeuren.

De oude vrouw heeft dat niet meer

meegemaakt.

ChantalLeterme

naareentekstvanE.Laridon

VERHAAL VAN DE WEEK

Op zoek naar een symbool

Auxilia vzw is een organisatie van

vrijwillige lesgevers. We staan klaar

voor kinderen, jongeren en vol-

wassenen die extra hulp zoeken om

iets te leren en die te maken hebben

met kansarmoede. Doorheen de ja-

ren evolueerden we naar een orga-

nisatie die actief is op haast alle vlak-

ken waar we het bestaande onder-

wijskunnenaanvullen.

Het speciale aan Auxilia is dat onze

vrijwilligers meestal les aan huis

geven, maar soms ook in scho-

len. Door onze persoonlijke bena-

dering bereiken we soms mensen

die anders nooit hulp zouden krij-

gen. Niet elke bijles leidt per se

naar diploma’s of getuigschriften.

De lessen kunnen ook iemand uit

een sociaal isolement halen, zelf-

verzekerder en assertiever maken,

of iemand een hoger gevoel van ei-

genwaarde geven. Kortom: wij be-

vorderen het welzijn van onze leer-

lingen en willen hen vooral sterker

inhet levenhelpenstaan.

Interesse?Contacteerons

HubertVerbeke0478652529

JanineVanEspen027597862

auxilialeuven@gmail.com

auxilia-vlaanderen.be

Eén uurtje per week

4 FEDERATIE FRANDO

Ik ben Nele Verbruggen en werk in

Het Roerhuis (Galgebergstraat 42)

in Leuven. Het Roerhuis is een or-

ganisatie die zich inzet voor het

welzijn van volwassenen met een

verstandelijke en/of meervoudige

beperking. Voor één van onze be-

woonsters uit Het Roerhuis, zijn

we op zoek naar een vrijwilliger.

Vroeger als kind ging ze elke week

naar de kerk, en kon ze enorm ge-

nieten van alle mooie muziek daar.

Graag zou ze dit terug wat vaker

doen. Door haar mentale beperking

kan ze niet zelfstandig naar de kerk

heen en terug wandelen. We zijn

daarom op zoek naar een vrijwilli-

ger die het zou zien zitten om op

regelmatige basis samen met haar

naar de kerk te gaan om er vierin-

gen bij te wonen. We hebben hier

een zoekertje voor opgesteld om zo

een vrijwilliger voor haar te vin-

den. Nu hadden we de vraag of het

eventueel mogelijk was om dit zoe-

kertje in een aantal kerken in de

omgeving Leuven te mogen komen

leggen/hangen? Of is het eventueel

mogelijk om dit op het einde van

een misviering te vermelden als me-

dedeling? Of eventueel het zoeker-

tje in "Kerk & Leven" te kunnen

plaatsen? Ik ben zelf niet zo heel

goed op de hoogte van wat de opties

zijn. Alvast bedankt voor uw ant-

woord. Met vriendelijke groeten,

NeleVerbruggen.

Je kan Nele Verbruggen bereiken

via neleverbruggen@hotmail.com

of0476049628.

GEÏNSPIREERD EN VERBONDEN - IN BEWEGING MET MENSEN

Vraag van Het Roerhuis Leuven

STAD LEUVEN

PraatgroepNederlands

‘Kom binnen’ is een praatgroep

waar je Nederlands kan spreken en

oefenen. Je ontmoet er Nederlands-

taligen en kan praten over allerlei

dingen:werk,hobby’s,koken…

Voor wie? Anderstaligen en Neder-

landstaligen

Prijs:Gratis

Waarenwanneer?

*BuurtcentrumMannenstraat:

Groefstraat2,Leuven

Elke dinsdag van 10 tot 17 uur (be-

halve tijdens de schoolvakanties)

*BuurtcentrumSint-Maartensdal:

Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

Elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur

(behalve tijdens de schoolvakan-

ties)

*Casablanca:

Spaarstraat 128,Kessel-lo

Elke maandag van 9 tot 12 uur, en-

kel voor vrouwen (behalve tijdens

schoolvakanties)

*Dienstdiversiteit engelijkekansen:

Elke woensdag van 20 tot 22 uur en

elkedonderdagvan13tot15uur.

Telefoon:016272888

E-mail:diversiteit@leuven.be

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag28mei2019

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

5286of0473929941of

Maurits Claeys 016 44 32 45 of 0476

090617

Dagtochten

Opmerking: voor de dagtochten

vragen wij € 1 per persoon als bij-

drageindeonkosten.

Vrijdag31mei:Scheldeland.

Voorafgaandemededeling.

Het initiële plan om in Leuven sa-

men de trein te nemen tot Tem-

se en dan per fiets terug te rijden

naar Leuven kan geen doorgang

vinden. De NMBS kan in de fietswa-

gon slechts plaats voor 5 fietsen ga-

randeren. De nieuwe naam van deze

dagrit blijft wel Scheldeland (tot vo-

rigjaarKruibekePolders).

Vertrekafspraken (dus identiek als vorig

jaar).

Met de auto naar de parking recht-

over café ’t Stamkroegske. In He-

ver, aan de lichten op de Mechel-

se steenweg naar links (N267, afslag

naar E19, Trianonlaan). Juist voor

deVaart iser linkseenparking.

Met de fiets om 9 uur (18-20

km/h) vanuit Wijgmaalbrug. Af-

stand Wijgmaalbrug tot café ’t

Stamkroegske: 15km.

Met de ganse groep vertrekken we

om10uurvanopdeparking.

We starten onze fietstocht langs de

Vaart richting Mechelen. Via het

Vrijbroekpark en langs de Zenne,

de Dijle en de Rupel rijden we

naar Klein-Willebroek, Ruisbroek,

EikevlietenWintam(1stestop).

Aan de sluis van Wintam nemen

we de Scheldedijk (standbeeld dijk-

gravin en paviljoen de Notelaar). De

Schelde volgen we stroomopwaarts

totTemse(2destop).

Na de middag fietsen we langs de

linkeroever van de Schelde. Via

Steendorp, Rupelmonde (Mercator,

Reinaert, Uilenspiegel, getijdemo-

len) bereiken we Bazel (beschermd

dorpsgezicht) en de Kruibekepol-

ders, een gecontroleerd overstro-

mings- en getijdengebied van 600

ha aan de Schelde. De Kruibekepol-

ders vormen ook een zeer goed ont-

sloten fiets- en wandelgebied. Het

Kallebeekveer brengt ons over de

Schelde naar Hemiksem en Schelle.

We vervolgen onze route langs de

Rupel via Niel en Boom (provinci-

aal domein De Schorre, Tomorrow-

land).

Na een 3de stop fietsen we verder

langs de Rupel, nemen we in Rumst

de blauwe brug naar de Dijle en ko-

men we langs Mechelen-Battel en

de Vaart terug naar ons vertrek-

punt.

Beknopt: Vlakke rit. Afstand 84 km,

voor wie vertrekt aan Wijgmaal-

brug114km.

Voor meer info: Walter Rogge 016

406658of0496574782

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.

Data

Gevorderde walkers: maandag 27

mei2019

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 we-

ten. Indien genoeg geïnteresseerden orga-

niseren we in de maand juni een lessen-

reeks.

VOETVERZORGING

Woensdag29mei2019.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwe-

zig. Je kan een afspraak maken via

het onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be. Prijs per ver-

zorgingsbeurt € 25 ter plaatse te be-

talen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

de korting. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Vluchtelingen leggen vaak lange af-

standen af op zoek naar een veili-

ge thuis. Stap mee met de Refugee

Walk en zamel geld in voor mensen

opdevlucht.

WAT, WAAR, WANNEER EN

WAAROM

Wereldwijd waren nooit zo veel

mensen op de vlucht voor geweld,

oorlog en vervolging. Sommige

vluchtelingen zijn wekenlang te

voet onderweg, op zoek naar een

veiligethuis.

Voor het vierde jaar op rij daagt de

Refugee Walk van Vluchtelingen-

werk Vlaanderen deelnemers uit

om in de voetsporen te treden van

vluchtelingen en een tocht van 40

kilometerafte leggen.

Wil je tonen dat je solidair bent met

asielzoekers en vluchtelingen? Stap

dan mee met de Refugee Walk 2019

op zondag 29 september 29. Deze

editie vindt plaats in Leuven en om-

geving. Meer info op www.vluchte-

lingenwerk.be

REFUGEE WALK
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