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Voor allen die tekort komen aan het

allernoodzakelijkste,

Om genezing voor onze zieken,

Om nieuwe levenskansen voor hen

die mislukt zijn,

Om vertrouwen en energie voor

hen die zijn ontgoocheld.

Laatonsbidden

Dat zij die verloren lopen vriend-

schap mogen ontmoeten

En dat er recht gedaan mag worden

aan allen die worden mishandeld en

misdeeld.

En laat ons bidden dat wij zelf het goede

mogendoen,

Dat wij de waarheid verkiezen bo-

ven de leugen,

Dat wij elkaar niet in de steek laten

als ons dat beter uitkomt,

Dat wij niet kwaad noemen wat

goed is,

Dat wij elkaar niet belasteren en be-

spotten.

Nino Rota. Sonate voor fluit en

harp - Anneleen Lenaerts en Emma-

nuel Pahud

Uit de viering van 14 juni 2020 – Don Bo-

sco

KALENDERBLAADJE

Sint-Franciscus

Woensdag 14 oktober

VM: De ARK

NM: SAMANA crea

Woensdag 15 oktober

VM + NM: De ARK

Vrijdag 16 oktober

9u30 Bar Michotte tot 14 u

NM: Poetsen

Zaterdag 17 oktober

VM + NM: Parcoeur

Zondag 18 oktober

Tot 11 uur: Parcoeur

11u. Zondagcafé

NM: Parcoeur

Maandag 19 oktober

AV: Parochiale geloofsgemeenschap

Woensdag 21 oktober

VM: De ARK tot 10 uur

Agenda

Op een dag stapte Mahatma Gandhi

op een trein in India. Terwijl hij

dat deed, verloor hij één van zijn

schoenen. Die belandde vlak naast

het spoor.

Omdat de trein begon te rijden, kon

Gandhi zijn schoen niet meer ne-

men. Toen deed hij ook zijn ande-

re schoen uit en gooide die naast de

eerste schoen.

Een medepassagier vroeg verbaasd:

‘Waarom doe je dat?’

‘Wel,’ zei Gandhi, ‘de arme man

die mijn verloren schoen langs het

spoor zal vinden, zal nu een paar

vinden die hij kan gebruiken.’

ChantalLeterme

uit: ‘Eenparelvoor elkedag’

De schoenen

van Gandhi

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 25 oktober

30ste zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communievie-

ring

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 25 oktober

30ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor

Intentie: de heer en mevrouw Al-

fons en Stefanie Van Audenhoven-

Delva en de heer André Goens

Voorganger: pater luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 18 oktober2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 25 oktober2020

10.30 u. Digitale viering – Ingrid

Wezemael

Zondag 1 november2020

10.30 u. Viering in Don Bosco

Voorganger: Jef Wauters

De veiligheidsmaatregelen gelden

voor de viering

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

VIERINGEN

Zoals reeds meegedeeld gaan de le-

zingen Universiteit Derde Leeftijd

Leuven, omwille van het risico op

besmetting met het Cocid-19 virus

niet door in de aula Pieter De Somer.

De lezingen gaan niettemin door

zoals gepland, maar alleszins tot

eind 2020 zullen ze op het voor-

ziene tijdstip opgenomen worden

in een professionele opnamestudio

(Webinars Solutions in Mechelen)

en digitaal kunnen gevolgd wor-

den. Achteraf kunnen ze tevens

(her)bekeken worden.

UDLL cursisten kunnen ze digi-

taal volgen met computer, laptop of

smart-TV.

De lezingen van het eerste semes-

ter zullen uitsluitend digitaal be-

schikbaar zijn voor de cursisten

van het Algemeen programma en

van de Bijzondere Cyclus van cur-

susjaar 2019-2020. Hiervoor is geen

nieuwe inschrijving nodig.

Er worden tot nader bericht geen

nieuwe cursisten toegelaten.

Voor de lezingen van het tweede se-

mester zal wel een inschrijving no-

dig zijn. Concrete informatie hier-

over volgt in de loop van de maand

november.

De lezingen vinden elke dinsdag-

middag plaats. Aanvang 14 u. Einde

15.45 u.

Komende lezingen

Dinsdag20oktober2020

Prof. Jan Van Hove: Trends en uit-

dagingen in de Europese financië-

le sector

Dinsdag27oktober2020

Prof.Paul Enzlin: Een positief ver-

haal over seksueel functioneren en

de seksualiteitsbeleving van oude-

ren

Dinsdag03november2020

Em. Prof. Marc Boogaerts: Stamcel-

len: feiten en fictie

Dinsdag10november2020

Prof. Pieter Bergé: Wie schreef het re-

quiem van Mozart?

Dinsdag17november2020

Prof. Bart Preneel: Cryptomunten

en blockchains. Kunnen crypto-

munten onze euro’s vervangen?

Dinsdag24november2020

Prof. Hylke Vandenbussche: Euro-

pa: Waar ga je heen? Brexit en an-

dere schokken.

Dinsdag01december2020

Dhr. Luc Vankrunkelsven: Coro-

na, afname biodiversiteit en Bra-

ziliaanse Cerrado. Wat hebben wij

daarmee te maken?

Dinsdag08december2020

Prof. Geert Deconinck: Elektrici-

teitsvoorziening in het volgende de-

cennium: decentraal en datagedre-

ven

Dinsdag15december

Prof. Els De Vos: Toekomstige

woonvormen in Vlaanderen

Opgelet: Kerstvakantie - Geen le-

zing op de dinsdagen 22 en 29 de-

cember 2020

Dinsdag05 januari2021

Em. Prof. Ignace Bossuyt: De Symp-

honie fantastique (1930) van Hector

Berlioz, een muzikale autobiogra-

fie

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Eigen Heerd

Minderbroederstraat 5

3000 Leuven

Tel: 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

Wil je de wereld veranderen? Wees dan

vriendelijk voor anderen. (bzn)
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* Inleiding

Voor vele mensen is de vakantie

een ideale gelegenheid om ‘nieu-

we’ dingen te ontdekken, specia-

le dingen te leren kennen. Ze stel-

len zich open voor een andere cul-

tuur, godsdienst, eetgewoonten,…

Het kan soms niet exotisch genoeg

zijn. Maar omgaan met een Turkse,

Marokkaanse buur of een gekleur-

de medemens lijkt vaak niet makke-

lijk.

DeboodschapvanJohannes.

In zijn brief en in zijn evangelie

spreekt Johannes over de opdracht

die ons wacht, als erfgenamen van

Jezus’ testament: ”God is Liefde”

Wij worden uitgenodigd te delen in

zijn geloof, in zijn hoop, in zijn

liefde.

Volgens Johannes samen te vatten

als liefhebbenengeliefdzijn.

* Mogen allen één zijn. Naar Johan-

nes 17,20-23

https://www.youtube.com/

watch?v=b_qUc-M9kaz0J.deVocht

Kathedrale Laurentius en Elisabeth

cantorijRotterdam

Mogen allen één zijn, Vader, zoals

Gij inmijzijtenikinUben;

mogen zij ook één zijn in ons opdat

dewereldgeloveinmij.

Heilige Vader, bewaar steeds mijn

vrienden

Voorhetééngeloof inuwnaam,

DenaamdieGijaanmijverleent

Opdat hij door hen bemind moge

zijn.

Heilige Vader, tot U kom ik weder.

Doch wijl ik nog bij hen verblijf,

Spreek ik tot hen uw vreugdewoord

Opdat heel mijn vreugd in hen

mogezijn.

Heilige Vader, ik bid ook voor al-

len,

die ooit zullen luist’ren naar hen

enblijgeloveninuwwoord;

ook zij wezen één en één zoals Wij.

*Geloofsbelijdenis Twee, drie of meer

(JanvanOpbergen)

Twee, drie of meer, die een ander in

huis,

Ophunschoudersnemen,

Eenzieke,eenverarmde,

Eengevluchteofverstrikte:

Die zijn deNaamvanGod in onsmidden.

Twee, drie of meer, die hebben in-

gezien

Dat macht en geld geen mens tot

vredestrekken,

Diegaandewegbesluiten

Omarmvangeestte leven:

Die zijn deNaamvanGod in onsmidden.

Twee, drie of meer die hun hart

hebbengezet

Opmededogenencompassie

Hunhandenopbrekenendelen

En die zo doende al meer en meer

zichzelfuithandengeven:

Die zijn deNaamvanGod in onsmidden.

Twee, drie of meer, die voor twee,

drieofmeer

Eenbeterewereldzijn

En die dat volhouden even stug als

aanstekelijk:

Die zijn deNaamvanGod in onsmidden.

*Voorbeden

Mensen horen Gods Woord, men-

sen zien Gods Liefde als zij ervaren

dat ze bij ons steeds welkom zijn,

dat zij er altijd en overal bijhoren;

als zij voelen dat onze aandacht

voor hen sterker is dan de gericht-

heidoponszelf;

als zij ondervinden dat sterke ver-

schillen toch kunnen leiden tot sa-

menhorigheid.

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij

naam opdat zij toegewijd zijn wegen

gaan.

Klein met de kleinen zijn, vriend onver-

wacht, zichzelf vergeten, op anderen be-

dacht.

Mens voor de mensen zijn, herder

alsGod,

trooster voor groot en klein, zo lief

alsGod.

Mensen horen Gods Woord, men-

sen zien Gods Liefde als ze meema-

ken dat wij openstaan voor hun no-

den, dat wij luisteren naar hun ver-

zuchtingen,

als ze vaststellen dat wij ons niet

opsluiten in het eigen kringetje,

dat wij ruimte en kansen scheppen

voorhen,

als zij merken dat wij hen niet vast-

pinnen op hun verleden; dat wij

henalsmedemensenwaarderen.

Licht in het duister zijn, laaiende vlam,

mens van vertrouwen zijn, zijn wie men

kan.

Van God gezonden, deemoedig en vrij, te-

kenvanvredezijn, zo trouwalsHij.

Mens voor de mensen zijn, herder

alsGod,

trooster voor groot en klein, zo lief

alsGod

Mensen horen Gods Woord, men-

sen zien Gods Liefde als zij met

zorgenliefdeomgevenworden;

als zij ondervinden dat wij met hen

meeleven, dat wij met hen meelij-

den;

als zij beleven dat zorgzaam zijn

geenaalmoesis.

Zieken omarmen, hun tranen verstaan,

met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

Gods woorden spreken, aanstekelijk echt

zijn liefde tonen en doen wat Hij zegt.

Mens voor de mensen zijn, herder

alsGod,

trooster voor groot en klein, zo lief

alsGod.

Heer God, wij danken U om de

mensJezus.

Wij danken U om het leven wereld-

wijdgedeeld,

voor elkaar gebroken als levend

brood;

aan elkaar uitgedeeld van hand tot

hand.

*Muziek: https://www.youtube.-

com/watch?v=48vNfKUHWRw

Decolores (uitvoering: JoanBaez)

Deze hertaling werd gemaakt voor Kont-

rariedoorMarie-ClaireOngenaert

Vele kleuren, vele kleuren van

mensen bevolken sinds eeuwen de

aarde.

Vele kleuren, vele kleurrijke talen,

verhalen,getekend,gezongen,

Zoveel kleuren, zoveel volken, cul-

turen, heel oud al en toch telkens

nieuw.

Hoe eentonig en grijs wordt de we-

reld als anders-zijn niet meer ver-

dragenwordt.

Onze lied’ren, onze lied’ren be-

zingen de veelheid aan kleuren en

klanken.

Onze lied’ren, onze lied’ren vertol-

ken de vreugde, de pijn en ’t verlan-

gen.

Onze lied’ren, zijn ons strijden

voor kleinen en zwakken met

krachtvanmuziek.

Zing met ons mee in kleuren en to-

nen.

Verschillen zijn rijkdom, gemeen-

schapiskracht.

*Dankgebed:

Heer God, wij danken U om Jezus,

deMessias.

Wij dankenUomdemens die onbe-

staanbaar leek en niet meer wijkt uit

onzedromen.

Wij bidden U herschep ons tot die

langverwachte mens die niemand

schaadt of slaat, die opbouwt en

bemoedigt, die verzoent, verzacht;

een en al welwillendheid, een en al

beschikbaarheid.

Heer God, wij danken U om Jezus,

deMessias.

Wij danken U om de mens die toe-

gang zocht tot allen zonder één uit-

zondering.

Wij bidden U herschep ons tot

die langverwachte mens die oog en

oor heeft voor geschonden men-

sen; een en al aandacht, een en al be-

kommernis.

Heer God, wij danken U om Jezus,

deMessias.

Wij danken U om de mens die wel-

doende rondtrok tot heil van ieder-

een.

Wij bidden U herschep ons tot die

langverwachte mens, die weet wat

mens zijn is, die weet wat meeleven

is, die weet wat zorgen en verzor-

gen is; een en al zachtheid, een en

algeborgenheid.

*Slotgebed:

Geefdatwijdoordewereldgaanmet

openoren,

Open ogen, om al uw tekens te ver-

staan.

*Slotlied:“Omvrede…”

Omlevendatnooitvergaat,

om licht dat nooit op sterven staat,

omwaarheiddievrijheidlaat

moet ik,moet jijherboren.

Omvrijengeenslaaftezijn,

omeensvoorgoedgeledenpijn,

omgoedzoalsGodtezijn,

moet ik,moet jijherboren!

DonBoscoparochie30augustus2020

Samenstelling:LieveNeukermans

Met advies van Chris Willocx en Marcel

DePrins

LEVEN MET VERSCHILLEN - LIEFDE EN VERSCHEIDENHEID (Deel 2)

Ken je dat, zo'n herfstdag met een

nazomers gevoel? Alles zit prima:

blauwe lucht, zoete warmte en daar-

tussen de geur van paddenstoelen,

wilde kastanjes en rottende vrucht-

bare grond. Het einde van een

nieuw begin. Een dag om wandel-

schoenen aan te trekken, een kort

eind te rijden tot aan de taalgrens

en... daar openbaart zich voor mij

eenanderland.

Glooiende graanakkers die bewerkt

worden voor de winter, oranjekleu-

rende bossen en pittoreske dorps-

kernen. Meer hoeft niet! De wan-

deling brengt me naar een wit ka-

pelletje: ‘La chapelle Saint- Corneil-

le’, sluimerend onder een reusach-

tige lindeboom. Al eeuwen zijn hier

vrome gebeden verhoord. Ik nestel

mij op de bank onder de boom en

doe niets anders dan stil en puur ge-

nieten.

Onverwachts daagt er een auto op,

de motor puft nog wat na en bij

stilstand verlaat een enthousiaste

Marokkaanse familie het voertuig.

Veelkleurig, mooi gekleed. Groot-

moeder eerst, met de hulp van de

dochter komt ze moeizaam naar

buiten en drie kinderen volgen.

Een beperkte bubbel van vijf. We

groeten elkaar haast eerbiedig inge-

togen.

Ze spreiden in het gras twee fleece

dekentjes uit, gooien er wat kussen-

tjes tussen en brengen een reuze

picknickmand aan. Dit wordt gezel-

lig,geniet ikverder.

Na korte tijd merk ik dat moeder en

dochter een processie houden rond

dekapel. Een stille ommegangwaar-

bij moeder het erg moeilijk en pijn-

lijk heeft om te stappen. Ze wordt

gesteunddoordochterlief.

‘Bidden jullie tijdens het rond-

gaan?’, vraag ik hen spontaan na

de vierde ronde. ‘Nee, nee’, ont-

kennen ze, ’we stappen zeven keer

rond ‘la chapelle’ en dan doet moe-

der een wens’, legt de dochter uit.

‘Zeven!’ inderdaad een heilig ge-

tal en die wens...? Ik bedwing mijn

nieuwsgierigheid en tel met hen de

zevenzwarerondgangenaf.

‘Oef’, zucht moeder, ‘ik heb het ge-

haald!’ ‘Mag je nu de wens doen?’

vraag ik wat schaamteloos. ‘Nee!’

roepen de kinderen, ’dat moet je

doen vóór je begint...'Nee', komt de

dochter tussen, ’dat moet je doen

tijdens de rondgang.’ Het voor-

naamste is gebeurd,moeder heeft de

zeven keren gehaald en zet zich uit-

geputophetdekentjeneer.

En heel mooi, onmiddellijk geven

de kinderen haar wat muntthee te

drinken, want ze heeft dorst. Ze ha-

len een zak zelfgebakken brood bo-

ven, want ze heeft honger. Ze lo-

ven haar prestatie en moedigen haar

aan dat weldra haar wens in ver-

vulling zal gaan. Met een hartelij-

ke gulheid en ongekende gastvrij-

heid mag ik - op Corona-afstand

- deelnemen aan het familiegebeu-

ren. Tussen het spel en gejoel van

de kinderen door, praten we hon-

derduit: over herkomst en gewoon-

tes, over Covid-beslommeringen,

over het leven zoals het is. Het voelt

of we met het vorderen van de tijd

dichterbijelkaarkomen.

'Bid jij tot God?’, vraagt grootmoe-

der me nu heel persoonlijk. 'Ja’, be-

aam ik, ’tot die ene God, die voor

ons allen dezelfde is.’ Daar stemt

het gezin mee in. Heel even voe-

len wij een broze verbondenheid.

Als broers en zussen van eenzelfde

universeleVader.

Een Vader tot wie we allen bidden

om vrede en gerechtigheid. Tot die

ene God die voor de mensheid het

‘AL’ is. Met of zonder hoofddoek,

geknield op het zachte tapijt of ge-

zeten op een harde kerkstoel. Het

maakt niet uit. Maar spontaan bea-

menwe, dat hoede tijd ook is,we op

wegzijnnaarHem.

‘Dank je voor jullie gastvrijheid,’

zwaai ik hen ten afscheid en moeder

wens ik van harte beterschap! ‘Ins-

hallah, als God het wil’, groeten ze

mijgenegenterug.

Heerlijk, zo'n kleine ontmoeting!

Samen tijd doorbrengen en het

wonder van wederzijdse waarde-

ring ervaren. Ja, alles zit prima op

deze herfstdag, met een dankbaar

nazomers gevoel wandel ik de grens

weer over. Heel even was ik in een

anderewereld...

MiaBertmans

Een broze verbondenheid



Leuven en buurtgemeenten willen

meebouwen aan nationaal park

tussen Meerdaalwoud en Heverlee-

bos

VRT NWS nieuws – Regio Vlaams-Bra-

bant

Vier gemeenten rond het Meerdaal-

woud en het Heverleebos – Leu-

ven, Huldenberg, Oud-Heverlee en

Bertem – onderzoeken hoe ze kun-

nen meewerken aan een nieuw na-

tionaal park in Vlaams-Brabant. Het

Agentschap Natuur en Bos wil zo’n

nationaal park creëren door de twee

bossen aan te sluiten op het Zoni-

ënwoud en het Hallenbos verderop

indeprovincie.

Radio2-DirkVlaeyen

“Onze vier gemeenten zijn samen

rond de tafel gaan zitten om te be-

kijken hoe we ons deel van dat huis-

werk willen kunnen doen.” vertelt

schepen van Klimaat en Duurzaam-

heid in Leuven, David Dessers. “Als

je naar die verschillende wouden

kijkt, dan valt het natuurlijk op dat

die niet op elkaar aansluiten. Het

gaat dus niet alleen over de wouden

of bossen zelf, maar we moeten ook

de omliggende gebieden bekijken.”

De gemeentebesturen willen on-

derzoeken hoe ze een interessante

natuurbeleving kunnen voorzien

tussen de verschillende bossen en

wouden.

Extrabossenaanplanten

Eén van de ideeën van het Leuven-

se stadsbestuur is de herbebossing

van bepaalde gebieden tussen de ’s

Hertogenlaan en de Naamsesteen-

weg. Op die manier wil Leuven de

verbinding tussen Heverleebos en

hetMeerdaalwoudversterken.

“We trekken nu 20.000 euro uit om

mee in het plan “Walden” te stap-

pen. We denken niet alleen aan her-

bebossing, maar willen ook open

ruimtes vrijwaren en aantrekkelij-

ke wandelroutes creëren. Het zal

dus nog extra investeringen vragen

om al die plannen uit te kunnen

voeren”,aldusDavidDessers.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/

09/01/mogelijk-nationaal-park-in--

vlaams-brabant

Nationaal park tussen

Meerdaalwoud en Heverleebos

4 oktober was het het feest van

Sint-Franciscus.

De lofzang op de schepselen die

Franciscus aan het einde van zijn

leven schreef, wordt ook wel Zon-

nelied genoemd, omdat het begint

met een verwijzing naar de zon als

beeld van het licht van God. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat zon-

nebloemen tegenwoordig vaak met

Franciscus in verband worden ge-

bracht.

Daarom geven we graag dit recept

vanzonnebloemkoekjesmee.

Hou van 125 g zonnebloempitten

een klein deel zonnebloempitten

achter de hand voor de garnering.

Maal de rest fijn in de keukenma-

chine tot ze op grof broodkruim

lijken. Smelt 100 g boter en 75 g

pure chocolade op een laag vuur in

een steelpan. Roer er 150 g suiker

door, samen met 1 theelepel kaneel.

Meng 125 g bloem en een snuifje

zout door de gemalen zonnebloem-

pitten. Voeg daarna het chocolade-

mengsel toe en kneed het geheel tot

een deeg. Maak hiervan een rol van

5 cm doorsnede en wikkel deze rol

in folie. Leg ze een half uur in de

koelkast. Snijd 1,5 cm dikke plakjes

van de rol. Druk de zonnebloempit-

ten in de rand van de plakjes. Be-

strijk ze met het geklopte ei. Bak de

koekjes ca. 20 minuten in een op

175°Cvoorverwarmdeoven.

Geniet van de koekjes. Smakelijk!

FEEST VAN SINT FRANCISCUS

4 FEDERATIE FRANDO

Parochie Sint-Franciscus Heverlee

STELLAGOYVAERTS

Uit ‘Het levensverhaal van Stella Goy-

vaerts’ – Stefaan Kempynck

Het ontstaan van de fusieschool De

Ark

‘ De H.-Hartschool groeide en

bloeide en elk jaar steeg het leerlin-

genaantal. Dat was een serieuze op-

gave.

FusiemetdeAugustinusschool

Nog in 1982 kwam het tot een fu-

sie aan onze school met de Augus-

tinusschool, een parochieschool

voor jongens. Een vijftal jaren daar-

voor waren er gesprekken gestart

in verband met het samengaan van

beide scholen, nadat ouders uit

de H.-Hartschool vroegen naar ge-

mengd onderwijs. Op eigen houtje

dat gemengd onderwijs aanbieden

zou voor de Augustinusschool de

doodsteek hebben betekend. Maar

de gesprekken tussen beide inrich-

tende machten gingen uiteindelijk

de goede kant uit. Onze congrega-

tie werd immers verplicht door het

afnemend aantal zusters, verschei-

dene van haar scholen over te dra-

gen aan een plaatselijk comité. Door

onze goede werking met ouderraad,

deskundigheid en voldoende inzet

van de beheerraad werd onze school

een van de eerste instellingen on-

der de nieuwe structuur. Dit werd

echt mogelijk door de wijsheid en

vooruitziendheid van de Congrega-

tievanHuldenberg.

Fusieschool ‘DeArk’

Na veel vergaderingen konden we

het gemengd onderwijs boven de

doopvont houden. Diverse admi-

nistratieve, pedagogische en juri-

dische stappen met de oprichting

van een nieuwe vzw als inrichten-

de macht waren daaraan voorafge-

gaan. De nieuwe fusieschool heette

‘De Ark’, een naam die werd voor-

gedragen door leerkrachten, ouders

en kinderen zelf, als symbool voor

debeschermingvanjongleven.

De uitwerking van de nieuwe struc-

Ontstaan van de fusieschool De Ark

Links: Carnaval: thema - de witte producten en rechts: schoolfeest

tuur verbonden aan de fusie was

eenmoeilijkeopdracht.

Eerst was er nog een verzet door

middel van een petitie, daarna

moest ik al mijn overredingskracht

aanwenden om de eerste graad van

De Ark in de vroegere meisjes-

school te doen onderbrengen en de

tweede en derde graad in de vroege-

re jongensschool. Veel leerkrachten

kregen daardoor nieuwe opdrach-

ten.

Lerendelegeren

Ik werd het schoolhoofd van de

nieuwe fusieschool. Het was heel

zwaar. Tenslotte ging het om 27

klassen, verdeeld over drie afdelin-

gen respectievelijk gelegen in de

Tiensesteenweg, de Martelarenlaan

enOnafhankelijkheidsstraat.

Ik wilde de grotere instelling leiden

als mijn vroegere school, maar dat

was niet mogelijk. Leren delegeren

wasdeboodschap.

Zo gaf ik de leerkrachten van de

kleuterschool een eigen budget om

hun klas te runnen. Tijdens de

1ste vergadering van het nieuwe

schooljaar werden de leerkrachten

met allerlei taken buiten de lesop-

drachten belast: zoals bewakings-

opdracht, schoolwerkplan, doe-na-

middagen.

Lestijdenpakket

In 1984 ontstonden nieuwe moge-

lijkheden door de invoering van

het lestijdenpakket.

Hierdoor werd het aantal klassen

niet langer bepaald door het aan-

tal leerlingen. Als grote school met

veel leerlingen beschikten we over

een ruim aantal lesuren waarbij per

24 lesuren een leerkracht kon wor-

denaangesteld.

Als gevolg daarvan konden we in

De Ark zowel een leerkracht licha-

melijke opvoeding, een leraar voor

de aanpassingsklas voor kinderen

met leermoeilijkheden, een leraar

muzische vorming en zelfs een

boekenjuf voor de bibliotheek aan-

stellen.

In het verleden was er nooit budget

geweest voor een bibliotheek. Maar

we waren creatief : we vroegen de

ouders op het einde van het school-

jaar niet langer een geschenkje te

geven aan de leerkrachten maar te

participeren in aankoop van boeken

voor de school. Zo groeide geleide-

lijk aan een waardevolle bib voor

zowel de kleuter- als de lagere afde-

ling”,aldusnogStella.

Een mooie erkenning voor initia-

tieven

Stella had vaak last van heimwee

naar haar vroegere job als leer-

kracht en twijfelde over haar rol en

functionerenalsschoolhoofd:

“Ik moest een echt manusje-van-al-

les zijn. We hadden geen admini-

stratieve hulp of boekhouder, dat

was allemaal voor mij. Ook moest ik

ouders met hun vragen en proble-

men ontvangen en allerlei prakti-

sche en organisatorische zaken op-

lossen.

Toch kreeg ik op een bepaald ogen-

blik een mooie erkenning voor

mijn optreden als schoolhoofd. Dit

gebeurde naar aanleiding van een

pedagogische studiedag die De Ark

diende te organiseren met als the-

ma het Bijbelverhaal van de uit-

tocht uit de woestijn door Moses,

en de vormen van aanmoediging en

waardering die men als mens tegen-

over elkaar kon uiten. De daarop-

volgende week mocht ik veel dank-

briefjes en andere blijken van waar-

dering van leerlingen ontvangen,

die me de moed gaven om verder te

doen.

Zo ontving De Ark door deze orga-

nisatie maar ook door initiatieven

als De Zolder, veel positieve reac-

ties van de inspectie en leerkrachten

vananderescholen.

Andere infrastructurele en pedago-

gische aanpassingen die ik kon re-

aliseren, waren de creatie van een

personeelslokaal, een documenta-

tiecentrum en de herinrichting van

de speelplaats, met zitbanken, klim-

rek, zandbak en voorwaar een kip-

penhok.

Ook de organisatie van oudercon-

tacten voor elke klas met als doel

het maken van goede afspraken en

het creëren van een goede verstand-

houding en sfeer waren vernieu-

wingen.

Last but not least voerde ik met de

ouderwerking ook een andere in-

vulling van het schoolfeest door.

Dit gebeurde spontaan door mid-

del van projecten rond thema’s als

sprookjes, circus, uitvinden en met

effectieve inzet van de ouders. De

kinderen moesten zo minder op-

voeren en konden zo meer van het

feest genieten en spelen. Ook de in-

dividuele begeleiding van kinderen

met problemen kon mij veel voldoe-

ningschenken.“

Stella Goyvaerts

Uit ons rijke parochieverleden - Sint Franciscus
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