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Coronacrisis in Venezuela. In zo-

verre we de officiële cijfers mogen

geloven, heeft de besmetting met

het virus daar nauwelijks enige im-

pactopdevolksgezondheid.

In vorige parochiebladen vertelden

drie studenten, José, Maria en Ga-

by, over hun ervaringen met de

lockdown.

In één van de volgende parochiebla-

den kunnen we meer te weten ko-

men over Jhon Angel Terán Quin-

tero, die koos voor het priesterschap

en les volgt aan het seminarie van

OviedoinSpanje.

Ook maken we kennis met

vier beursstudenten die, ondanks

de moeilijke leefomstandigheden

waarmee ze te maken hebben, hun

geloof in een betere toekomst niet

opgeven:

Vanessa Carolina Somoza, Gustavo
Alberto Gómez Marin, Aranza Lu-

cia Fernández Alvarado en Xavier
OrlandoGuia.

In dit parochieblad laten we Vanessa en

Gustavo aan het woord.

VanessaCarolinaSomoza

Vanessa is niet langer het kleine

meisje dat een studiebeurs kreeg

van het Caracas Hulpfonds toen ze

naar het eerste studiejaar ging. Zij

is ondertussen een vrouw van 23

jaar en bijna klaar met haar studies

aan de universiteit waar ze admi-

nistratie volgt. Ze heeft zich begin

dit jaar al bij een bedrijf in Caracas

gemeld voor een job en ze hebben

haar goede hoop gegeven. Het zou

nogvoordit jaarzijn.

De quarantaine heeft nu alles in de

war gestuurd. Het bedrijf is dicht

en met het afstandsonderwijs heeft

ze nog geen punt achter haar stu-

dies kunnen zetten. Thuis heeft ze

niet wat ze aan de universiteit kan

vinden. En als de electriciteit uitvalt

of het signaal van internet niet op-

daagt, is online studeren helemaal

utopisch.

Vanessa heeft al een paar jaren een

verloofde Ze zijn druk bezig met

hun toekomst. Ze zijn hierbij erg

vindingrijk. Om het nodige voor

hun toekomstig gezin te kopen,

bakken ze zoete hapjes die ze verko-

pen in de stad. Laat ons hopen dat

ze allebei in de nabije toekomst van

een volwaardig werk en loon mo-

Vanessa Carolina Somaza

gen genieten en niet in hun levens-

onderhoud moeten voorzien met

hetbakkenvanzoetehapjes.

Voor haar heeft het coronavirus

ook een positieve kant. De solidari-

teit onder de bevolking is gegroeid.

De mensen zijn zich bewust van

het dragen van het mondmasker. Ze

willen kost wat kost vermijden om

de anderen te besmetten. Het zou

mooi zijn als de samenleving na de

huidige crisis van deze ingesteld-

heiddoordrongenblijft.

Vanessa dankt van harte alle lieve

mensen van het Caracas Hulpfonds

voor de steun die ze haar en haar fa-

milie al zovele jaren met de studie-

beurshebbengegeven.

GustavoAlbertoGómezMarin

Gustavo is een flinke student, die

Gustavo Alberto Gómez Marin

als dertienjarige binnenkort de der-

de humaniora gaat beginnen, als de

pandemiehet tenminste toelaat.Na-

dien wil hij een technische richting

volgen om later automechanicien te

worden.Daardroomthijvan.

Vijf jaren geleden stierf zijn moe-

der aan kanker en is hij samen met

een jongere zus bij zijn grootmoe-

der terechtgekomen, die goed voor

hen allebei zorgt. Andere familie-

leden hebben zich over de overige

vier broers en zussen ontfermd en

wonenelders.

De grootmoeder heeft het jaren te-

rug erg moeilijk gehad. Verschil-

lende leden van haar gezin zijn ver-

moord.

De vader vanGustavo is aan de dood

ontsnapt, alhoewel hij ook in het

verleden niet altijd op het rechte

pad heeft gelopen. Hij heeft nu een

nieuw gezin gevormd en doet het

beter.

Gustavo houdt van sport, vooral

van basket en voelt zich prima in

Campo Rico. Hij is heel vlot in

zijn relaties en heeft veel vrienden.

De tragische gebeurtenissen in zijn

familie hebben hem zijn levens-

moed niet ontnomen. Van politie-

kers houdt hij niet. Hij geeft hen

de schuld van alles wat ze nu mee-

maken. In ieder geval wil hij verder

studeren om iets te maken van zijn

leven.

HetCaracashulpfonds
In de Don Boscoparochie werd het Ca-

racashulpfonds opgericht om hun voor-

malige pastoor Eugeen Vanhoorenbeke de

nodige gelden te bezorgen voor zijn le-

vensonderhoud. Maar gaandeweg groeide

het fonds uit tot een steunfonds voor de

bewoners van Campo Rico. Ook na het

overlijden van Eugeen in 1982 is het Ca-

racashulpfonds blijven steun bieden.

En via hun tijdschrift vzw.Caracas
Hulpfonds krijgen we driemaandelijks

nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met

het Caracashulpfonds, dan kan je

terecht bij Eddy Deroost, Vereni-

gingstraat 41 te 3010 Leuven (016/25

3523)

VZW Caracashulpfonds – Drie-

maandelijks tijdschrift

Uit nr 3 – juli/augustus/september

2020

Verantwoordelijke Uitgever: Eddy

Deroost

Rekeningnummer van het Caracas-

hulpfonds:BE06451022480122

Eugeen Vanhoorenbeke

CARACAS HULPFONDS

Ergens in India woonde Latsoe, een

godvruchtig man. Op een dag bad

hij in de tempel: ‘God, ik kom dage-

lijks langs bij U. Wil U ook eens op

bezoekkomenbijmij?’

Hij vroeg dit telkens opnieuw, tot

God zei: ‘Vandaag kom ik je bezoe-

ken.’ Toen Latsoe dit hoorde, liep

hij naar huis, maakte er alles netjes

enwachttetotGodkwam.

Even later hoorde hij voetstappen.

Een bleek en mager jongetje vroeg:

‘Geef me alsjeblief een koekje.’ ‘Ga

weg,’ zei Latsoe, ‘die koekjes zijn

voorGod.’

Op de middag kwam er een ande-

re jongen aankloppen. Met bevende

handweeshijnaardetaart.

‘Weg,’ zei Latsoe, ‘die taart is voor

God.WeerzatLatsoetewachten.

Toen hij ’s avonds de poort wou

sluiten, klopte een ouder bedelares

aan. Latsoe duwde haar naar buiten,

deed de deur op slot en ging naar

bed.

De volgende dag ging hij naar de

tempel. ‘God, waar was U? U zou

tochkomen!’

God antwoordde: ‘Ik ben drie keer

gekomen, maar iedere keer heb je

meweggejaagd

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

LICHT ZIE JE BETER IN HET

DONKER
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Sint-Franciscus

Woensdag 7 oktober

VM: De ARK tot 10u

Vrijdag 9 oktober

9u30 Bar Michotte tot 14 u

Zondag 11 oktober

10u. SAMANA Dag van de Chro-
nisch Zieken

Maandag 12 oktober

VM - NM: De ARK
AV: Parochiale geloofsgemeenschap

Dinsdag 13 oktober

VM - NM: De ARK
AV: Prisma

Woensdag 14 oktober

VM: De ARK
NM: SAMANA crea

Agenda

Bidden wij om wat wij het meeste
nodig hebben:
de sympathie en de genegenheid
van onze medemensen,
om de trouw van onze vrienden,
om de trouw van onze God,
om de grootmoedigheid van allen
die wij beledigd hebben,
om de liefde van hen die wij liefheb-
ben,
om een veilige toekomst voor onze
kinderen,
om gelukkige dagen voor onze
oude mensen,
om vreugde in ons werk.
Geduld bij tegenslag. Vrede op aar-
de.
Huub Oosterhuis

(Viering van 14 juni 2020)

KALENDERBLAADJE

Oktober is een gepaste maand om
uw (klein)kinderen de Rozenkrans
te leren bidden. Misschien eerst met
dit tientje en dan met een van deze
paternosters? (5,00 euro)
Kom langs bij Kerk in Nood in de
Abdij van Park 5 of laat het bij u
thuisbezorgen 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

ROZENKRANS-

MAAND

bzn

Ook de

zwaarste

dag telt

maar 24

uren

SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 oktober

28ste zo door het jaar
Viering Samana

10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Fons Boey
Lector: Lutgarde Frederickx
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 18 oktober

29ste zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Gedachtenis aan Edward en Lucske
Vandenbergh
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 oktober

28ste zondag door het jaar A

11 u. Herdenkingsviering met koor
voor François Buekenhout
Voorganger: Mathieu Voets
Assistent: Caroline Van Audenho-
ven
Lector: Hilde Sinap
Homilie: Mathieu Voets
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 18 oktober

29ste zondag door het jaar A
11 u. Viering met koor
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Josette Ruelens
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 11 oktober

10.30 u. Viering in Don Bosco
Voorganger: Chris Willocx

Zondag 18 oktober

Geen viering in Don Bosco

Zondag 25 oktober

10.30 u. Digitale viering – Ingrid
Wezemael

De veiligheidsmaatregelen gelden
voor de viering.

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Een mens is krom of recht.
Maar is hij bruin of zwart
dan wordt hij een geval apart,
al loopt hij nog zo recht.

Ach, je weet wel beter.
De dikte van je vel
is nog geen millimeter.
Daaronder heeft toch iedereen,
daarin verschilt geeneen, geeneen,
zijn zenuwen en spieren,
zijn bittere gal, zijn nieren,
zijn longen en zijn pompend hart,
dat is niet wit en ook niet zwart.

Daar speelt een donker kind.
Het speelt in onze straat.
Wat doet zo’n donker ding hier?
Laat het weggaan met de wind.

Kom, je weet toch beter.
Hoe dik is kindervel?
Niet eens een millimeter.
Daaronder vind je bij elk kind,
een blond kind of een donker kind,
die zenuwen en klieren,
die hersens en die nieren,
en aders en dat jonge hart,
dat is niet wit en ook niet zwart.

Een Vlaming bouwt zijn huis.
Hij heeft een Turk als buur.
Die Turk kijkt naar zijn buurs cul-
tuur,
hij vindt hem vreemd gespuis.

Weet hij dan niet beter?
Hoe dik is burenvel?
Oh, lang geen millimeter.
Daaronder heb je, held of schurk
of Marokkaan of Belg of Turk
een maag en lange darmen
en pezen in je armen,
een slokdarm en een stuwend hart,
dat is niet wit en ook niet zwart.

Een vel is wit of zwart.
In kogels slaapt de dood.
Een mensenvel is zelden hard
en bloed is altijd rood.

Weet je nog niet beter?
De dikte van je vel
is nog geen millimeter.
Daaronder hebben we allemaal,
in elke kleur, in elke taal,
die bundel sterke spieren,
dat brein, die kleine nieren
en onophoudelijk pompt ons hart,
dat leeft, dat is niet wit of zwart.

Gebruik nu je verstand
en maak geen onderscheid.
Al wie hier werkt en woont en vrijt
Zal thuis zijn in dit land.

Geert van Istendael

Uit: Dichters tegen racisme. Wie nu nog

zwijgt moet alles vrezen. Epo, 1994, blz.
34- 35.

Geert van Istendael

LIED OVER DE

DUNHEID VAN MENSENHUIDEN
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Jouw lieve snoet doet anderen goed
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* Inleiding

Welkom. We verbinden ons – hoe-

ver we ook van mekaar verwijderd

zijn – rond inspirerende woorden.

(Voor deze bezinning hebben we teksten

gevonden die Jef Van Hout in een viering

van 2009 deelde, en Jos Van Beek in 2007.)

Het was deze week 57 jaar gele-

den dat Martin Luther King zijn

beroemde toespraak hield in Was-

hington: ‘I have a dream’. Deze

droom van gelijkheid en broeder-

schap is nog lang niet verwezen-

lijkt. Racisme neemt in onze samen-

leving toe en mensen hebben nog

steedsangstvoor ‘hetvreemde’.

We merken dat mensen verschil-

lend omgaan met het coronavirus

en de maatregelen daarbij. Kunnen

we begrip opbrengen voor deze uit-

eenlopendereacties?

Indekerkgeschiedenis

Als we in de kerkgeschiedenis dui-

ken, zien we dikwijls geen fraai

beeld van vredevol samenleven. An-

ders denken over God en Jezus was

en is gevaarlijk. Ketters en heksen

werden vermoord, Katharen wer-

denvervolgd.

Kruistochten en godsdienstoorlo-

gen troffen vele onschuldige men-

sen niet alleen om het ‘ware’ geloof

te beschermen of om het vreemde

(bij)geloof uit te roeien, maar ook

om land, macht en rijkdom te ver-

werven.

Enindebijbel?

Soms is de ‘vreemde’ en ‘vreemde-

ling’ een gevaar. Als hij – als ver-

eerder van Baäl – uit is op bezit en

macht.

In een vreemd land moeten verblij-

ven wordt ervaren als een zware

straf: de Hebreeën in Egypte, de eli-

te van het joodse volk tijden de Ba-

bylonischeballingschap.

De vreemdeling moet gastvrijheid

geboden worden, “want gij zijt zelf

vreemdelinggeweest”.

Abraham is geroepen om in een

vreemd land een zegen te zijn voor

anderen.

In de parabel van de Barmhartige

Samaritaan wijst Jezus de vreemde

alsspecialenaasteaan.

Jezus ging rond om zijn boodschap

te verkondigen en werd in vele hui-

zen gastvrij ontvangen. Hij stelde

zich ook als gastheer op. Geven en

ontvangen gaan samen met dienen

engediendworden.

Wanneer Jezus zijn apostelen uit-

zendt, stuurt hij hen ook naar

vreemdegebieden.

*Openingslied: “Geef alle ruimte aan

de liefde…”

Geefalleruimteaandeliefde;

in haar leeft God zich naar ons toe.

Vergeef het kwaad van wie u grief-

de,

de liefde wordt een mens niet moe.

Zijzaldedoodnogoverleven,

geenwaterblusthaarvurenuit.

Zijblijftonstotelkanderkeren

totalleangst isuitgeluid.

*Lezing 1 uit de eerste brief van Jo-

hannes,4,7-21

Vrienden,

laten wij elkander liefhebben, want

deliefdekomtvanGod.

Iedereen die liefheeft is een kind

vanGodenkentGod.

De mens zonder liefde kent God

niet,wantGodis liefde.

En de liefde die God is heeft zich

onder ons geopenbaard doordat Hij

zijn enige Zoon in de wereld ge-

zonden heeft om ons het leven te

brengen.

Vrienden,

als God ons zozeer heeft liefgehad,

moeten ook wij elkander liefheb-

ben.

Nooit heeft iemand God gezien,

maar als wij elkaar liefhebben,

woont God in ons, en is zijn liefde

inonsvolmaaktgeworden.

Dit is het bewijs dat wij in Hem ver-

blijven zoals Hij verblijft in ons,

dat Hij ons deel heeft gegeven aan

zijnGeest.

En wij, wij hebben gezien en wij getui-

gen

dat de Vader zijn Zoon heeft gezon-

den om de Heiland van de wereld te

zijn.

Zo hebben wij de liefde leren ken-

nen die God voor ons heeft, en wij

geloveninhaar.

God is liefde: wie in de liefde woont,

woont in God en God is met hem of

haar.

Onze liefde is volmaakt, als wij vol

vertrouwen uitzien naar de dag van

het oordeel, omdat wij in deze we-

reld leven volgens het voorbeeld

vanChristus.

Liefde laat geen ruimte voor vrees.

De volmaakte liefde drijft de vrees

uit, want vrees duidt op straf en wie

vreest is niet volgroeid in de liefde.

Wij hebben lief omdat Hij ons het

eerstheeft liefgehad.

Maar als iemand zegt dat hij God

liefheeft, terwijl hij zijn broeder of

zusterhaat, ishijeenleugenaar.

Want als hij zijn broeder of zus-

ter die hij ziet niet liefheeft, kan hij

God niet liefhebben die hij nooit

heeftgezien.

Dit gebod hebben wij dan ook van

Hemgekregen:

wie God liefheeft moet ook zijn broeder en

zuster liefhebben.

*Duiding (metdankaanJef)

Liefdeenverscheidenheid.

Mensen groeien op verschillend en

verscheiden, om en bij de zeven

miljard, verspreid over de vijf con-

tinenten.

Vanuit de verscheidenheid een we-

reldgemeenschapworden,

die leeft invrede,

die leeft ingerechtigheid,

die leeft in heelheid: is dat een illusie of

visioen?

Als erfgenamen van Jezus’ testa-

ment, van Jezus’ nieuwe verbond,

kozen en kiezen wij voor het vi-

sioen: zoals Huub Oosterhuis het

verwoordt:

“Mensen zullen zijn zoals ze bedoeld

zijn: lief engeladenmetkracht.

En niet meer bezeten van zichzelf en el-

kaar”.

Liefhebbende mensen, geliefde

mensen.

Wij kijken uit naar zijn geest onder

mensen.

Wij dromen zijn droom onder

mensen.

Opdat wij zijn vreugde ten volle

zoudenbezitten

mogen wij zijn leven, zijn waar-

heid,zijnwoordendelen,

nietvandewereld:

nietverhangenaanmacht,

nietverhangenaanbezit,

nietverhangenaanaanzien;

maar inwaarheid

toegewijd aan het mysterie dat ons

levenis,

toegewijd aan het mysterie dat God

is,

toegewijd aan het mysterie dat Jezus

is:zijn geloof, zijn hoop, zijn lief-

de.

”Uw Naam heb Ik hun geopenbaard

en Ik zal dit blijven doen opdat de

liefde waarmee Gij Mij hebt liefge-

had in hen moge zijn en Ik in hen.”

Dat is het nieuwe verbond met de

mensen, dat is het nieuwe testa-

ment.

Als erfgenamen koesteren wij zijn

erfenis, koesteren wij het mysterie

datwijvoorelkaarmogenzijn:

geliefde mensen, liefhebbende

mensen,

eenenalmenslievendheid.

Onzeerfenis isniet

grote verschillen etaleren, straffe

stellingenponeren,

hetgrotegelijkdemonstreren

maardeanderenontmoetenalsmens

als evenmens, als evenwaardige

mens

verschillendenverscheiden.

Wij verliezen ons zo dikwijls in

spectaculair mis verstaan, in mis-

verstanden.

Ieder van ons weet hoe zalig het is

geliefd te zijn, hoe rampzalig het is

niet langergeliefdtezijn.

Johannes getuigt hoe ingrijpend de

ontmoetingis,

hoe ingrijpend de belevenis is te

mogen leven met Jezus’ visioen:

”Godis liefde”.

”Wie zijn broeder of zuster die hij

zietniet liefheeft,

kan God die Hij nooit heeft gezien

niet liefhebben.”

Jezus heeft ons geopenbaard hoe

groots God is in de liefde, hoe

grootsGodis inhetmysterie.

Koesterhetmysterie.

Liefdeenverscheidenheid.

*Slotgebed:

Geefdatwijdoordewereldgaanmet

openoren,

Open ogen, om al uw tekens te ver-

staan.

DonBoscoparochie30augustus2020

Samenstelling:LieveNeukermans

Met advies van Chris Willocx en Marcel

DePrins

LEVEN MET VERSCHILLEN - LIEFDE EN VERSCHEIDENHEID (Deel 1)

Een winkelier had aan zijn deur het

bordaangebracht:

‘Hondjes te koop’.

Een kleine jongen vroeg: ‘Hoeveel

kostzo’nhondje?’

De winkelier antwoordde: ‘Tussen

30en50euro.’

Het jongetje haalde geld uit zijn

zak.

‘Ik heb 2,37 euro. Mag ik er alsje-

bliefnaarkijken?’

De winkelier lachte even en floot.

Mama hond kwam, gevolgd door

vijfkleinebolletjeswol.

Eén hondje kwam wat later. Het

strompelde.

‘Wat is er met dat hondje? vroeg de

jongen.

De winkelier zei: ‘Dat hondje is wat

verlamd.’

‘Dat hondje wil ik kopen,’ zei het

jongetje.

Maardewinkelierzei:

‘Jehoefthetniettekopen.

Als jehetechtwil,geef ikhet je.’

Dejongenzei:

‘Ik wil niet dat je me dat hondje

geeft.

Het is even belangrijk als de andere

hondjes.

Ik wil er de volle prijs voor betalen.

Hier isal2,37euro.

De rest betaal ik de volgenden

maanden.’

Toenzeidewinkelier:

‘Ik wil echt niet dat je dat hondje

koopt.

Het zal nooit kunnen lopen en spe-

lenalsdeanderehondjes.’

Toen boog het jongetje zich voor-

over en rolde de broekspijp op van

zijn linkerbeen: die was ingepakt in

eenmetalenbeugel.

Hij zei tegen de winkelier: ‘Ik kan

ooknietzogoedlopen.

Dat kleine hondje heeft iemand no-

digdiehetkanbegrijpen.’

ChantalLeterme

uit: ‘Eenparelvoor elkedag’

Te koop!



Infoavond over het aanbod van

rouwzorg

Het was gek, maar die infoavond

voelde al een beetje als ‘thuisko-

men’. Er ging zoveel warmte van

uit. De getuigenissen van mensen

die weten hoe rauw ‘rouwen’ kan

zijn, gaven me het gevoel dat ik niet

alleenstond…Marlies,52jaar.

Voor de negende keer organiseert de

Universitaire Parochie een aanbod

voor mensen in rouw. Deze info-

avond wil de drempel verlagen voor

iedereen die interesse heeft in de

rouwgroep voor jongeren Samen

Verder, de ontmoetingsdagen An-

ders Vasthouden voor volwassenen

ofeenindividueelgesprek.

U proeft er de sfeer op UP, maakt

kennis met de begeleiding en onze

visie op ‘rouw’, en hoort heel

concreet wat je van de avonden

of ontmoetingsdagen kan verwach-

ten. Enkele deelnemers van de afge-

lopen jaren vertellen er over hun

ervaringen. Je kan er snuisteren in

boeken rond verlies. De avond is

gratis en verplicht je nergens toe.

Voel jeheelwelkom.

Praktisch

Wanneer: Dinsdag 20 oktober 2020

van19.30u.tot22.00u.

Waar: Universitaire Parochie -

Tiensestraat 124-3000Leuven

Meerinfo:

AnnVerscuren

E-mail: ann.verscuren@kuleuven.-

be

Inschrijven

Bij voorkeur via het online in-

schrijvingsformulier op www.ku-

leuven.be/up

Indien niet mogelijk via online for-

mulier, kan u zich ook telefonisch

aanmelden via het secretariaat: 016

32 55 85 (elke werkdag tussen 8.45

u.en12.15u.)

Graag inschrijven voor 16 oktober

2020.

Deavondisgratis.

VERDER MET VERLIES

4 FEDERATIE FRANDO

Corona dwingt Leuven tot een ‘Ge-

slotenMonumentendag’

‘In Leuven is er geen Open Monu-

mentendag, maar een gesloten Mo-

numentendag.

De stad organiseert tal van tochten

door Leuven en zet het erfgoed in de

openluchtindekijker.

De vele Leuvense gebouwen met

erfgoedwaarde lokken normaal ie-

der jaar duizenden bezoekers tij-

dens de Open Monumentendag.

Dat kan nu niet, en dus zocht de

stadeenalternatief.

‘We maken van een nood een

deugd’, zegt schepen van Onroe-

rend Erfgoed Carl Devlies. ‘Het

aangepaste programma weerspie-

gelt feilloos ons erfgoedbeleid. We

verbinden verschillende bijzonde-

replekken inde staden leggende fo-

cus niet alleen op bouwkundig erf-

goed, maar ook op archeologie en

Sint Geertruiabdij

waardevolle landschappen.

Bovendien kan je op sommige plek-

ken meer te weten komen over

ons onroerenderfgoed-beleid, tij-

dens een wandeling langs de Aa,

een rondleiding op de Keizersber-

g, of bij een bezoek aan de infomo-

menten van de kasteeldomeinen.’

(hsh) Artikel in Krant Het Nieuwsblad

van 12 september 2020

Je kon die zondag, 13 september

2020,deelnemenaan

wandelingen met gids , fietstochten, een

trip met een kano, joggingsroutes…

* Grote Markt Leuven: Wederop-

bouwvanLeuvenna1914

* Pater Damiaanplein: Op tuinont-

dekkingsreis: verborgen tuinen in

Leuven

* Tiensestraat: Eerste stadsomwal-

ling van Leuven: poorten, torens en

eenmuur

* Celestijnenlaan Arenbergkasteel:

Venetië aan de Dijle: met een kano

naarLeuven-Centrum

* Naamsestraat 63: 100 jaar vrouwe-

lijkestudenteninLeuven

* Martelarenplein: Pestplagen en

Kesselberg

ziekenzorgers: Fietstocht over epi-

demieëninLeuven

* Schapenstraat: Mannen niet toe-

gelaten: Het Groot Begijnhof van

Leuven

* Vanderkelenstraat 28: Kom mee

joggen langs de Leuvense erfgoed-

looproutes

* Smoldersplein 5: Gebouw met een

verleden: het gerechtsgebouw en

zijnomgeving

* Onze Lieve Vrouwstraat 46: Na-

denkenoverLeuvensoudekern

* Sint Geertruiabdij 5: Wonder-

lijk verhaal, heerlijke tuin, de Sint

Geertruiabdij met tuin en arbore-

tum

* Damiaanplein 9: 550 jaar cohou-

sing:colleges indebinnenstad

* Brusselsestraat 61a: Jonge kunst,

oude plek: openluchttentoonstel-

lingdoorMIJNLEUVEN

* Heuvelhofpark Kessel-Lo: Fiets-

tocht langs de Leuvense kasteeldo-

meinen

* Tervuursevest: De Leuvense ring

anno1360

* Heuvelhofpark: De Leuvense kas-

teeldomeinen

* Kardinaal Mercierlaan 94: Groe-

ne Campus met historie: Ontdek het

Arenbergplein

* Brusselsestraat 63: Ontdek de ge-

schiedenis van de Romaanse Poort

* Parking Koningsstraat, aan de

blokhut: Gravende archeologie en

grazendeschapen

* Abdij van Park: Het verhaal van

een eeuwenoude wandelroute Abdij

vanPark

* Sluisstraat 79: Nieuw! De vaart-

kom

* Pastoor Bellonstraat 29 Wijgmaal:

EduardRemy-dorp

* Naamsesteenweg 355: De studen-

tinnenvanhet ‘tHeiligHart’

Tocheensucces!

Ondanks coronamaatregelen: toch succes!

Ondanks het feit dat er geen enkel gebouw

opengesteld was: toch een succes!

Meer dan 12.000 bezoekers!

Groot Begijnhof Leuven

Uitschieters waren de Sint Geer-

truiabdij, het Groot Begijnhof, de

Romaanse poort en het Arenberg-

park. Ook de bubbelwandelingen

over ‘pestplagen en ziekenzorgen’

en aan de Kesselberg werden veel-

vuldiggedownloadenbezocht.

Deze wandelingen blijven beschik-

baar indeerfgoedappvanFaro.

We kunnen van een zeer geslaagde

editiespreken!

Carl Devlies, schepen van onroe-

renderfgoed

carl.devlies@leuven.be – 016 27 41

60

Michelle Smets, adviseur monu-

mentenbeleid

Michelle.smets@leuven.be – 016 27

2553

OPEN MONUMENTENDAG 2020

Volksdans voor kinderen en jonge-

ren

Vanaf de tweede kleuterklas tot 14 jaar

Volksdansgroep Rozemarijntje

blies reeds 30 kaarsjes uit en be-

wijst dat ook kinderen belangstel-

ling hebben in volkskunst. Op

het programma staan voornamelijk

Vlaamse dansjes, maar ook gekende

volksliedjes.

Corona belette hen om dat van 3 tot

6 juli 2020 te vieren met een eigen

minifestival.

Wat de Rozemarijntjes leren willen

ze graag tonen aan het grote pu-

bliek. We stonden al op het podium

in het binnenland maar waren ook

reedstegast inhetbuitenland.

Tijdens de repetities is Rozemarijn-

tje ingedeeld in twee leeftijdsgroe-

pen, -9jaaren+9jaar.

De + 9-jarigen krijgen iets moeilij-

ker dansen voorgeschoteld en steu-

nen de - 9-jarigen bij de gemeen-

schappelijkedansen.

Elke zaterdagvoormiddag tussen

10.00 u. en 11.45 u. oefent Rozema-

rijntjeoplivemuziek

(accordeon, viool, contrabas, blok-

fluit).

Locatie: HDC Oude Markt 28, Leuven

Iedereen mag deelnemen, jongens

en meisjes. Lidgeld 30 euro per jaar.

Geen speciale uitrusting vereist.

Geenwachtlijsten.

Komgerusteensproberen!

Neem gerust contact met ons op!

Rozemarijntje

www.rozemarijntje.be

Martine Netens - Overwin-

ningstraat61,3010Kessel-Lo

Telefoon016253968

GSM0479511728

rozemarijntje.leuven@gmail.com

Volksdans Rozemarijntje
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