
Bierbeek: Herdenkingszuil houdt

gedachtelevend

Op de begrafenisplaats in Bierbeek

werd een nieuwe herdenkingszuil

geplaatst. Daarop staat een vergeet-

me-nietje dat verwijst naar iedereen

die op deze begraafplaats zijn laat-

ste rustplaats kreeg,maar vanwie de

grafzerkofniswerdverwijderd.

Op deze manier wil de gemeente de

gedachte aan de overledenen levend

houden.

(mde) Krant Het Nieuwsblad – 3 novem-

ber2020.

Herdenkingszuil

Hoog in de nok van de tent danste

hij op de koord. De mensen zagen

dat graag. Ze juichten hem toe, en

applaudisseerdenhard.

‘Prachtig,’ zeiden ze, ‘Ongeloof-

lijk!’

Op een avond zaten de mensen weer

tekijken.

Toen riep de koorddanser naar be-

neden:

‘Denkenjulliedat ikhetkan?’

‘Ja!’ riepenze.

En hij danste van de ene naar de an-

derekant.

Daarna nam hij een kruiwagen

naastzichopdekoord,enriep:

‘Denken jullie dat ik het kan met

eenkruiwagen?’

‘Ja!!!’ schreeuwdendemensen.

En de koorddanser danste met krui-

wagenenaloverdekoord.

Opnieuwriephijnaarbeneden:

‘Als er nu eens iemand van jullie in

mijnkruiwagenkomtzitten...

Denkjedat ikhetdannogkan?’

Toen bleef het beneden muisstil, zo

stil, dat de koorddanser bijna het

evenwichtverloor ...

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

De koorddanser
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“Zie, ik kom spoedig” is de titel van

de adventsretraite 2020 van zondag

29 november tot vrijdag 25 decem-

ber. Deze dagelijkse adventsbezin-

ningen worden opgesteld door pa-

ter Jezuïet Gregory Brenninkmeij-

er.

Het is al de 13de keer dat de jezu-

ïeten zo’n digitale retraite aanbie-

den en in de veertigdagentijd van

dit jaar namen er zo’n 16 000 men-

sen deel aan deze retraite. De bedoe-

ling is ons te helpen bij het bidden

zodat we ons meer bewust worden

van Gods aanwezigheid in ons le-

ven.

Wie daarvoor (gratis!) inschrijft

op www.ignatiaansbidden.org ont-

vangt elke dag een mailtje met een

paar Bijbelverzen met bijpassende

vragen te overweging en nog enke-

le teksten om je gebed te ondersteu-

nen. Het is een hulp om met meer

vreugde en bewuster naar Kerstmis

toeteleven

Nieuw dit jaar

Nieuw dit jaar is dat de deelnemers

de mogelijkheid hebben om op de

zaterdagen 5, 12 en 19 december een

geleide meditatie van een half uur

mee te maken eveneens via de com-

puter (of smartphone of …), geleid

doorpaterGregory.

De digitale adventsretraite 2020

Op een dag komt kleine Thomas

thuis.

Voor hij de school verliet gaf de

meester hem een briefje mee voor

zijn moeder. 'Mama,' zei hij, 'dit

briefje is van mijn meester. Hij

heeft gezegd dat jij alleen het mag

lezen.' Zijn moeder las het. Er kwa-

mentraneninhaarogen.

'Wat staat erop?' vroeg de jongen.

'Wel, er staat op datje zo verstandig

bent dat niemand op school jou nog

goed les kan geven. En of ik dat nu

inhunplaatszouwillendoen.'

Zo kwam het dat zijn moeder, die

onderwijzeres was geweest, de vol-

gende dag begon met les te geven

aandekleinejongen.

Die jongen heette Thomas Edison.

Hij werd de uitvinder van de gloei-

lampendetelegrafie.

Op een dag werd zijn moeder ziek.

Ze stierf toen hij 24 jaar oud was.

In de papieren die zij in een doos be-

waard had, vond Edison het brief-

je dat hij als kleine jongen van zijn

meester voor zijn moeder had mee-

gekregen. Groot was zijn verbazing

toen hij las: 'Uw zoon is mentaal ge-

handicapt. Hij kan hier de school

nietmeervolgen.'

Tranen kwamen in zijn ogen. Die

avond schreef hij in zijn dagboek:

'Thomas Edison was een mentaal

gehandicapt kind, maar zijn moe-

der veranderde hem in het genie

vandeeeuw.'

(C. LETERME, Parels van verhalen, uit-

geverijAverbode2019)

Het briefje
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Via KERK&leven werken we met z’n

allen week na week aan meer ver-

bondenheid.

‘Blijf verbonden’ is een warme op-

roep aan iedereen om - vooral nu

onze vrijheid beperkt is - elkaar niet

los te laten.

Luk Vanmaercke – Hoofdredacteur

Sluit je weer bij ons aan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Schrijf zeker over voor eind november. Zo

zal je geen parochieblad moeten missen.

De jaarprijs voor het Parochieblad

is 40 euro.
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– philippe.nachtergaele@gmail.com

Heb je vragen over je abonnering dan kan

je je richten tot:

* Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem: thierry.vancrae-

nem@gmail.com

Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg

190, 3001 Heverlee (016 25 04 59 )

Open op di., do. en vr. van 9.30 tot

11.30 u.

* Sint-Antonius

Mathieu Voets: mathieu-voets@tele-

net.be

* Don Bosco

Gilberte Havet: gilberte.havet@g-

mail.com
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Op Jezus’ lijst stonden geen top-

figuren, geen kampioenen van de

deugd, geen professionele wereld-

verbeteraars.

Zalig noemde hij de armen van

geest en nederigen van hart, die niet

verslaafd waren aan geld of goed en

wisten wat verdriet was;

de mensen die snakten naar gerech-

tigheid;

de mensen die spraken met hun

hart en dat hart zuiver wilden bewa-

ren in een verontreinigde wereld;

de mensen die vrede zochten waar

tweedracht heerste;

de mensen die uitgerangeerd wer-

den en belachelijk gemaakt, omdat

ze in Hem geloofden en dat niet on-

der stoelen of banken staken.

“Zij zullen getroost worden”, zegt

Jezus.

En eigenlijk mag je lezen: “God zal

hen troosten en hen gerechtigheid

en barmhartigheid schenken.”

Wim Seynaeve

Scheurkalender De Druivelaar – 1 novem-

ber 2020

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Als parochiegemeenschap willen

wij onze verantwoordelijkheid op-

nemen in deze uitdeinende corona-

crisis.

Na de herhaalde oproepen van vi-

rologen en regering om onze con-

tacten tot een minimum te beper-

ken, heeft de parochie er voor ge-

kozen om in onze kerk - met in-

gang van zondag 1 november - tot

nader order geen vieringen meer te

laten doorgaan (uitgezonderd uit-

vaarten in kleine kring van maxi-

maal 40 personen). Zo hopen wij

mee te kunnen strijden tegen dit vi-

rus.

Om mensen de mogelijkheid te ge-

geven toch even tot gebed te komen

zal onze kerk op 2 momenten wor-

den geopend:

-zondag van 10 tot 11u

-donderdag van 15 tot 16u

Draag zorg voor jezelf en de ande-

ren.

SINT-ANTONIUS

Geen vieringen wegens de strenge-

re coronamaatregelen.

Wel bezinningsblaadjes en bezin-

ningsteksten op de website zoals tij-

dens de lockdown.

DON BOSCO

Rekening houdend met de corona-maatre-

gelen zijn er op zondag geen erediensten.

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de voorziene vierin-

gen, (29/11 – 6/12 – 13/12) die nu weg-

vallen, aan de parochianen.

Op de website Ademtocht: www.a-

demtocht.be - zijn de teksten ook te-

rug te vinden.

Zondag 29 november2020

Eerste zondag van de Advent

Viering opgesteld door: Hermien

Den Tandt

Zondag 6 december 2020

Tweede zondag van de Advent

Viering opgesteld door: Chris Wil-

locx en Hermien Den Tandt

Zondag 13 december 2020

Tweede zondag van de Advent

Viering opgesteld door: Majo Wer-

rebrouck en Lieve Neukermans

We wachten de nieuwe maatregelen

af, na 13 december.

In Linden, Bovenlo, Francis-

cus, Antonius, Vlierbeek gaan

voorlopig geen vieringen meer

door.

Vieringen

“Waar ik aangeraakt werd ging ik

en ga ik “

En die ervaringen van Modest kwamen in

een boek terecht.

In Kerk&leven van 21 oktober ver-

telde Modest Campforts hoe hij als

negenjarige werd opgeleid tot mis-

dienaar. En na een tijd mocht hij in

misvieringen optreden.

MISDIENERS, SNOTJOENK!

Het was steeds een heilig gebeuren:

goed op tijd komen, je toog en koor-

hemd zoeken (klein pastoorke spe-

len), als oudere misdienaar de wie-

rook klaar maken en op het koor

postvatten.

Oproep niet gezien!

Daar zaten we dan met een tiental

uitverkorenen tot de heilige ensce-

nering zou beginnen. Ik zat op de

bank vlak in het vizier van de sa-

cristie.

Op een zondag, het was niet mijn

beurt om te dienen, wel die van

mijn kozijn, maar die zag niet om.

Vanuit de sacristiedeur op een kier,

stond men maar teken te doen in

mijn richting dat ik moest komen.

Met het heiligste gezicht van de

wereld zat ik schuinlinks naar bo-

ven alle heiligen uit de hemel te

kijken en gebaarde stommen aas.

Ik vertikte het om te doen alsof ik

hun oproep gezien had, ik was wel-

licht buiig gezind, barometer op

onweer, tot pastoor Bergmans, een

brave, heilige, vrome man naar vo-

ren schreed met slechts één slippen-

drager. Hij deed resoluut teken naar

mij dat ik mee moest opstappen.

En maar aframmelen…

Met lange lamme benen en hangen-

de pruillip heb ik dat dan maar ge-

daan, tegenwringend.

Uit puur kolleire rammelde ik alle

antwoorden steenvlug af. Het was

helemaal niet de God die mijn ziel

blij maakt. Ik kreeg me daar met de

rug van zijn hand, een mep tegen

mijn oor waar ik niet goed van was.

“Opnieuw!”

En nu, koppig en weerbarstig, ben

ik, onnozel traag, het confiteor be-

ginnen reciteren.

Toch spreekbuizen voor mij

Ons vader die in’t gestoelte zat

vooraan in het koor omdat hij met

de schaal voor de armen rondging,

zei na de mis: “Ge had zeker ruzie

met de pastoor!” Ja zeg, de pastoor!

Zeg maar geen kwaad woord over

die pastoor!

Hij had trouwens gelijk. Het was

een vroom man, ne goeie kame-

raad van ons vader, ook zo een

vroom man! Beiden waren ernstig,

plichtsgetrouw, maar geen pin-

tenpakkers, geen moppentappers!

Geen plezante onderpastoor, maar

vroom en diepgelovig!

Zij waren voor mij zeker spreek-

buizen, vooral door hun zwijgen-

de, stille aanwezigheid, van de ware

Aanwezige. Zij raakten m’n ziel

aan! Laetificat animam meam!

Als kleine kadee vond ik dat misdie-

nersgedoe een serieuze job! Maar

heilig! Zoiets speciaals! Precies van

een andere wereld waar de andere

jongens van de straat buiten ston-

den.

In die tijd was de eerste mis ’s mor-

gens om zes uur! Daar werd niet

over gejankt omdat ik er zo vroeg

uit moest. De boeren waren trou-

wens in de stal al aan het melken.

’s Winters was het dan nog stikke-

donker. We woonden een kwartier

gaans van de kerk. Als er dan een

werkman naar ’t fabriek van Sint

Jozef Olen fietste, kroste ik in zijn

wiel achter hem aan. Om niet al-

leen in den donkeren te moeten lo-

pen. Er was een paadje van ne me-

ter breed met langs beide kanten een

gracht vol water in de winter. Maar

daar stonden we allemaal niet bij

stil. Dat was zo! en dat was zo voor

iedereen.

Een heel affaire waren ook de mis-

sen op hoogdagen. Dan had Sus de

koster tapijten gelegd over de trap-

pen van het altaar en dat sloot nooit

goed aan op de trappen. Er was ook

altijd een zeer zwaar missaal met ko-

peren sloten op een heel grote legi-

le. Ooit ben ik eens op m’n smikkel

getuimeld, met boek en al, over die

stomme tapijten van de koster. Je-

zus, wat een affaire. En dan brand-

den er altijd ontelbare kaarsen en

die moesten met de lange stok alle-

maal uitgep….worden.

Het doet me ineens denken aan Jos

Caethoven van bij ons in de straat.

Ongeveer diezelfde tijd speelden we

wedstrijd tegen de schuurdeur van

Gust de klonenmaker. Het kwam er

op aan het hoogst te kunnen pis-

sen tegen de schuurdeur. En Jos

Caethoven was onklopbaar steeds

de kampioen.

Modest Campforts

UIT ONS RIJKE VERLEDEN - Oproep niet gezien!

Een blaadje voor geloof,

in je eigen kracht en dromen.

Een blaadje voor hoop,

op toekomstig geluk.

Een blaadje voor vriendschap,

die je dagen met vreugde vullen.

Een blaadje voor geluk,

verborgen in zoveel kleine dingen.

D. Duerinckx
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Vlaams Brabant - Corona doet ons

dewandelschoenenaantrekken

Er waren dit jaar in Vlaams Brabant tot

nu toe al zeventien procent meer wande-

laars dan vorig jaar. De lockdown heeft

daar veel me te maken.

In Vlaams Brabant werd dit jaar

heel veel gewandeld. Dat wijzen cij-

fers van Toerisme in Vlaams-Bra-

bant uit. Zo kwamen er meer dan

500.000 wandelaars voorbij aan de

Abdij van Park in Leuven van ja-

nuari tot nu. De Chartreuzenberg

in Holsbeek kende ongeveer 30.000

wandelaars meer dan vorig jaar. In

de Doode Bemde passeerden er al

108.000wandelaars.

‘Per dag zijn er dubbel zoveel wan-

delaars als normaal’, zegt gedupeer-

de voor Toerisme Monique Swin-

nen.

’We hebben gemerkt dat die drie

plaatsen in Leuven, in Holsbeek en

Neerijse gigantisch populair zijn

geworden. Ze zijn heel bereikbaar

en er is prachtige natuur te zien.

Mensen vinden op die mooie plek-

ken rust. Ze vertellen het door,

waardoor er nog meer wandelaars

opduiken. We verwachten dan ook

dat er door de huidige situatie, weer

enorm veel mensen de natuur zul-

lenvinden.’

Respecteerdenatuur

Maar het gevaar voor overlast is

nietdenkbeeldig.

‘Ik wil de wandelaars oproepen om

de natuur te respecteren. Van zodra

wij merken dat de natuur bescha-

digd wordt, gaan we ingrijpen. Blijf

dus op de wandelpaden’, aldus nog

MoniqueSwinnen.

(mdt) Krant Het Nieuwsblad – 31 oktober

2020
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“noli me tangere” "raak me niet

aan" "houd me niet vast" "nader me

niet”

Specialetijden

Het zijn speciale tijden:een onoog-

lijk virus, corona genaamd, treft

ons in ons wezen, in wie wij als

menszijn.

Mondmaskerplicht, afstand hou-

denwordtderegel.

Hoe kunnen wij elkaar nabij zijn

op momenten dat een mens hun-

kert naar troost en medeleven bij

hetafscheidvaneengeliefde?

Zelfs een moment als vandaag waar-

op een gemeenschap haar overlede-

nen herdenkt en troost biedt aan fa-

milieswordtsterkingeperkt.

Wijgedenken

Emma Struyf – Jef Verboven – Mar-

cel Vermaelen - Camiel De Vis – Ma-

ria Van Rillaer - Elisabeth Rund-

feldt (Putti) – Eddy Timmermans

Voor het gedachtenisprentje

schreef ikdezetekst:

Afstand nemen en/of houden

Een blik nog nooit eerder gezien.

Licht op al wat van waarde is.

Laten wij dan leven naar het woord van

de Ene, een woord dat richting geeft aan

ons leven en samenleven.

Afscheidenverdriet

In februari, net voor de lockdown

verscheen een prachtig boek, een

kwetsbaar verhaal over afscheid en

verdriet, en hoe afstand nemen je

op een andere manier leert kijken.

Een prachtig verhaal van de jongen

op het dak leert ons dat afstand ne-

men onze manier van kijken veran-

dert. Een gepast verhaal voor van-

daag.

Het is een verhaal van 144 pagina's

en kan daarom niet in zijn geheel

gebrachtworden.

Wij brengen jullie twee fragmen-

ten waarmee het verhaal beëindigd

wordt.

Hun huis was te klein voor zoveel

verdriet na de dood van zijn zusje:

zijn moeder werd depressief, zijn

vader verliet het huis en hij ver-

bleef dag en nacht op het dak van

het huis. Hij observeerde de men-

sen in hun dagelijks leven alsof hij

ernietsmeetemakenhad.

Tot er een meisje was dat hem stap

voor stap uit zijn isolement haalde,

een rode draad doorheen het ver-

haal. Dank zij dit meisje omarmt hij

opnieuw het leven en kan hij over

de dood van zijn zusje heen met

haarverbondenverder leven.

De jongen op het dak – Aline Sax (1)

Het is niet donker en het is niet

licht. De hemel heeft die vreemde

kleur tussen nacht en ochtend. De

huizen zijn nog donker en de stra-

ten gelig verlicht. De jongen kan

niet slapen. Hij zit ineengedoken

onder zijn deken en wacht op de

zon. Tot zijn aandacht getrokken

wordt naar de gelige plek aan de

overkant van de straat. Hij wrijft

in zijn ogen en geeft zichzelf een

kneepje. Hij is echt wel wakker. In

het lichtstaathetmeisje.

Ze leeft! Nog!

Ze kijkt naar boven, maar hij weet

dat ze hem niet kan zien. Het dak is

nog te donker. Toch blijft ze staan.

Alsof ze desnoods wil wachten tot

de zon opkomt. Haar rechterarm

zit in het gips. De jongen wil haar

toeroepen. Hoe blij hij is dat ze

nog leeft. Hoezeer het hem spijt.

Maar de nacht is nog te stil. Hij

plukt de veer uit zijn knoopsgat en

laat ze naar beneden dwarrelen. Een

zuchtje ochtendwind brengt ze tot

vlak voor de voeten van het meisje.

Ze pakt ze op en streelt ermee langs

haarneus.

Ze kijkt omhoog en ziet hem nog

steedsniet.Maarzeweetwelwaarde

veer vandaan komt. Ze steekt ze tus-

sen haar pols en het gips en steekt

de straat over. Vijf verdiepingen en

dertien laddertreden later gaat het

zolderraam open en klimt het meis-

je naar buiten. De jongen maakt

plaats. `Dankjewel,' zegt ze en ze

streelt de veer alsof het een vleugel

is.

De jongen zegt niets. Sorry is een te

kleinwoord.

`Kom je nooit meer naar beneden?'

vraagthetmeisje.

De jongen haalt de schouders op.

Nooit is lang. Even lang als altijd.

`Nu nog niet.' Het meisje lijkt even

na te denken of ze met dit antwoord

genoegenzalnemen.

‘Mag ik dan naar boven komen?'

vraagt ze. De jongen geeft geen ant-

woord. Hij weet nog niet of er plaats

isvoorhetmeisjeophetdak.

Ze vraagt het niet opnieuw. Ze zit-

ten naast elkaar en kijken naar be-

neden.

`Stil hier,' zegt ze alleen nog. Ze kij-

ken naar het pleintje waar de man

van de groendienst het onkruid

wiedt. Zijn bewegingen zijn zo vro-

lijk als de muziek in zijn oren. Het

bankje onder de boom is leeg. Op

het terras drinken de jonge man van

de overkant en de jonge vrouw een

koffie. De hond ligt aan hun voeten.

`Ik moet weer naar huis. Ik wil

niet dat mama ongerust is,' zegt het

meisjenaeentijdje.

`Tot de volgende keer,' zegt de jon-

gen als ze door het zolderraam

klimt.

Sommige dingen gebeuren ge-

woon. Soms kun je het toeval rich-

ten. Als hij hangende schouders

ziet. Of schoenen met versleten

punten. Of ogen die alleen maar

naar binnen kijken. Dan laat de jon-

gen een kersenpitje vallen voor de

voeten van een voorbijganger. Ze

kijken op en soms komen ze naar

boven. Dan zitten ze naast hem op

het dak. Te zwijgen. Te praten. Te

kijken naar de zonsondergang. De

jongen zwijgt of luistert of kijkt

mee.

Demensenblijvennooit.

Eventjeshebbenzenodig.

Eventjesomopademtekomen.

Eventjes om hun woede van het dak

teschreeuwen.

Eventjes om stilletjes te vertellen

overwiezegraagzien.

Eventjes om radeloos het hoofd te

schudden.

Daarnagaanzeweer.

Dan leunt de jongen achterover, te-

gen de pannen van het dak. Dan

kijkthijnaardewolken.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jou, onze vader, bron van

leven, die omziet naar het kwetsba-

re, ons zo oproept te luisteren naar

hunroepenuitdediepte.

Wees hen nabij, draag zorg voor

hen, zo vraag jij ons, kleine men-

sengod.

Ik geloof in jou, Jezus van Nazareth, weg

ten leven, kind van mensen, onze

broeder.

Onze Vader heb jij zichtbaar ge-

maakt voor ons. Als een herder gaf

jij iederdeelvanleven.

Ik geloof in Jou, geest van leven,

dieonsbezieltonderweg:

neem niet meer dan wat je nodig

hebt;

heb eerbied voor de aarde, voor

plantendier,

voordemens, jenaaste.

(Jef Wauters)

De jongen op het dak – Aline Sax (2)

Dan leunt de jongen achterover, te-

gen de pannen van het dak. Dan

kijkt hij naar de wolken. Ze liggen

samen in het gras, met hun hoof-

den naast elkaar en hun voeten in

eenandererichting.

`Endiedaar?'vraagtzijnzusje.

‘Dat is de grote waakhond van de

prinses. Zie je, hij heeft twee kop-

pen en, daar, aan zijn staart, hangt

een vuurbal. Hij beslist wie er

in de buurt van de prinses mag

komen. Wie slechte bedoelingen

heeft,wordtmeteenopgegeten.'

‘0! Kijk daar! Daar komt iemand!'

roept zijn zusje uit en ze wijst naar

een andere wolk die donkerder en

groter isdandewaakhond.

`Oei, dat is het verschrikkelijk kou-

de sneeuwmonster. Het lijkt op een

heel grote lawine van sneeuw. Het

kan iedereen vermorzelen die op

zijnpadkomt.

`Ook de grote waakhond?' fluistert

ze.

`Ook de grote waakhond ...' bouwt

hij de spanning op. 'Zie je hoe

het verschrikkelijk koude sneeuw-

monster dichterbij komt? Denk je

dat het de grote waakhond gaat op-

slokken?'

`Nee! Ren weg, grote waakhond!'

`Maar kijk, daar! Die straal! Zie je

ze? De zon komt de prinses en haar

grote waakhond te hulp. Zij is de

enige die het verschrikkelijk koude

sneeuwmonster kan verslaan! Zie

je hoe het openbreekt? De zon rijt

hetmonsteraanstukken!'

Zijn zusje juicht als de zon op haar

gezichtvalt.

De jongen sluit zijn ogen. Hij laat

de zon zijn gezicht verwarmen en

glimlacht.

Zeiseindelijkterug.

Enmarche

Afstandnemenen/ofhouden.

Een blik nog nooit eerder gezien.

Lichtopalwatvanwaardeis.

Jef Wauters

Enmarche, staopenga,

Daartoewordenwegezegend

In de naam van Vader, Zoon en H.

Geest

Uit de viering van 1 november 2020 in het

Don Boscocentrum

Voorganger: Jef Wauters

ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN 2020 - (Deel 2) - “noli me tangere”

Het UZ Leuven telde op donderdag5

november 2020 zestig Covid-19-pati-

ëntenopintensievezorg:

dat is het hoogste aantal sinds de

startvandepandemie.

“En we verwachten de komende we-

ken nog een verdere stijging”, zegt

hoofdartsGertVanAssche.

In april piekte het aantal zieken-

UZ Leuven

huisopnames in het UZ Leuven op

54 patiënten op intensieve zorg.

Die trieste kaap werd donderdag ge-

rond.

“We creëren dagelijks extra capa-

citeit door bedden bij te plaatsen,

maar de grootste uitdaging blijft

het vinden van gekwalificeerd per-

soneel”,zegtVanAssche.

Het ziekenhuis krijgt ondertussen

hulp van studenten verpleegkunde

en geneeskunde , en ook vrijwilli-

gersbiedenzichaan.

“Maar de expertise die op een ICU-

afdeling gevraagd wordt, kan je niet

zomaar verwachten van een stu-

dent.”

Het UZ Leuven merkt bij zijn per-

soneel geen stijging op in aanvra-

gen voor tijdelijke werkloosheid

tijdens de verlengde herfstvakantie.

“We zien nog steeds een erg grote

bereidwilligheid om te komen wer-

ken bij ons personeel”, aldus Gert

Van Assche. “ En daar zijn we echt

enormdankbaarvoor.”

(Blg) Krant Het Nieuwsblad – vrijdag 6

november 2020

UZ LEUVEN – CORONAPATIËNTEN



Maarjijmoetinjekotblijven

Nee, de kindjes moeten niet bang

zijn, Sinterklaas komt ook dit jaar

langs, coronavirus of niet. Dat heeft

de goedheilig man laten weten in

eenvideoboodschap.

Al zal het er wel een beetje anders

uitzien dan anders. De blijde in-

komst in ons land moet je dit jaar

vanthuisuitvolgen.

Op 14 november meert de stoom-

boot in Antwerpen aan. Vanaf 14

uur kunnen de kinderen dat live

volgenopKetnetenEén.

“Ik wil jullie, lieve kinderen, niet

in de steek laten”, zegt Sinterklaas.

“Zeker niet in een jaar dat al zo

moeilijk was. Al moet ik dit jaar in

een ruimtepak over de daken lopen,

ik zal er staan. Daarom zal ik voor

één keer aankomen zonder wuiven-

de kinderen en lachende gezichtjes.

Maar jullie kunnen dat allemaal op

tvvolgen.”

(eadp) Krant Het Nieuwsblad – Jomme-

keskrant–4november2020

OEF, SINTERKLAAS KOMT

4 FEDERATIE FRANDO

Enkele weekends geleden stond

overal in Vlaanderen “Archeolo-

gie” in de kijker. Op tal van plaatsen

kon je in het kader van de “Archeo-

logiedagen” immers deelnemen aan

leuke activiteiten. Opgravingen ma-

ken ons nieuwsgierig want ze kun-

nen ons veel vertellen over ons

verleden. Archeologie spreekt dan

ook tot de verbeelding van groot en

klein. Een uitgelezen kans dus om

het boeiende tuinarchelogisch on-

derzoek, dat momenteel bij de Abdij

van Vlierbeek loopt, wat verder aan

jullie toete lichten.

Archeologie in Vlierbeek

In de zomer van 2019 konden we

met z’n allen reeds zien hoe stads-

archeologe Lisa Van Ransbeeck -

samen met enkele collega’s - met

schop, truweel en borstel aan de

slag ging om de fundering van

de voormalige Tiendenschuur op

onze abdijsite bloot te leggen.

Dankzij deze opgravingscampagne

is het volume van deze schuur, die

bijna tweehonderd jaar geleden af-

gebroken werd, opnieuw gekend.

Maar daar bleef het sindsdien niet

bij. Momenteel loopt er immers ook

een tuinarcheologisch onderzoek

in Vlierbeek. Op basis van dit on-

derzoek zal het mogelijk zijn de ge-

schiedenis van de abdijtuinen in

kaart te brengen en kan deze kennis

een inspiratiebron zijn voor de op-

waarderingvandezetuinen.

Moderne archeologie laat ook toe

om zonder opgravingen te kijken

wat er zich onder de grond be-

vindt. Wie een wandeling langs

onze abdij maakte, kon er in au-

gustus en september immers de ge-

ofysici John Nicholls (Archaeologi-

cal Geophysics TARGET) en Timo-

thy Saey (3DSoil) met hun scantoe-

stellen aan het werk zien. Zij scan-

den in opdracht van de Stad Leu-

ven en het Archeologisch Project-

bureau Aron reeds grote delen van

de tuinen met een toestel dat elek-

tromagnetische golven de bodem

instuurt. Op die manier kunnen ze

achterhalen of er nog structuren

zoals funderingen, kleine muur-

tjes of oude wandelpaden te vin-

den zijn. Voor voorbijgangers wa-

ren deze bezigheden regelmatig een

bron van speculatie … Wat deed die

rare slee of die witte grasmaaier nu

op de abdijsite? Wel, we lichten het

graagevenverdervoorjetoe.

Tuinarcheologisch onderzoek

Het Masterplan voor de abdijsite

van Vlierbeek schenkt heel wat aan-

dacht aan de herinrichting van de

groene ruimten op en rond de ab-

dij. Om voor de oude abdijtuinen

een passend ontwerpplan op te ma-

ken, is een tuinarcheologisch on-

derzoek zeker prioritair en noodza-

kelijk. Op die manier kan de histo-

rische en archeologische informa-

tie immers opgenomen worden in

het plan en wordt vermeden dat bij

toekomstige werken tuinarcheolo-

gischerfgoedvernietigdwordt.

Een bijkomende troef van dit on-

derzoek bij de herinrichting van de

verschillende abdijtuinen is dat het

ontwerpteam reeds in een vroeg sta-

dium ondersteund wordt met een

uitgebreide historische informatie.

Deze zal zeker als brede inspiratie-

bron kunnen dienen bij het ont-

werp van de op te waarderen tui-

nen en groenzones. Meer nog, dit

onderzoek zal hopelijk ook duide-

lijkheid verschaffen over de al dan

niet waarheidsgetrouwe weergave

van de abdijtuinen op oude pren-

ten en schilderijen. Daarmee krij-

gen we, bijna letterlijk, een beter

zicht op de geschiedenis van onze

bijna negenhonderdjaar oude ab-

dijsite.

Archeologie … meer dan gra-

ven alleen

Het tuinarcheologisch onderzoek

in Vlierbeek ging eerder dit jaar van

start en loopt nog volop. Ook de ko-

mende maanden zal je de geofysi-

ci en archeologen dus nog aan het

werk kunnen zien op onze abdijsi-

te.

Naast het geofysisch vooronder-

zoek met verschillende soorten

scantoestellen en het gravend ar-

cheologisch vooronderzoek waar-

bij handmatig sleuven en putjes

worden aangelegd, werken de ar-

cheologen ook volop achter de

schermen om alle historische in-

formatie samen te brengen. Een be-

langrijk onderdeel van het tuinar-

cheologisch onderzoek is immers

ook het uitgebreide bureauonder-

zoek. Deskundigen van KUL Arche-

oworks raadpleegden immers eerst

diverse bronnen, zoals historische

kaarten en luchtfoto’s, om zoveel

mogelijk informatie te verzamelen

over het landschap rond de abdij.

Dat leverde alvast heel wat gegevens

op over de tuinaanleg in het verle-

den.

Maar ook niet geschreven bron-

nen leverden bijkomende bruikba-

re informatie op. In samenwerking

met de Heemkundige Kring Vlier-

beek en dankzij de getuigenissen

van onder meer Hans Dechamps en

Hans Vandeput kwam aanvullende

informatie over kleinere en grote-

re verstoringen van de bodem in de

tuinenaanhet licht.

Beide heren zijn geboren en geto-

gen in Vlierbeek. Als kleinzoon en

achterkleinzoon van Jef Dechamps

- de oude Suisse - en Rosalia Van-

denbosch – Moeder Roos voor de

Vlierbekenaren – brachten zij hun

jeugdjaren door onder de kerktoren

vanVlierbeek.

Zo konden zij getuigen over de aan-

wezigheid van vroegere (water)put-

ten en bakhuisjes op de abdijsite en

waren ze er bij toen er in de ja-

ren ’60 een zandbak voor de Chi-

ro gegraven werd en de voormali-

ge barakken voor de Chiro en de

Scouts opgetrokken werden - bei-

den op het huidige Chiroveld. Bo-

vendien stootten ze als kind - bij het

graven van een gat voor een steun-

paal van een toegangspoortje - op

enkele oude knopen van een solda-

tenuniform. Zou dit raadselachtige

verhaal kunnen wijzen op de res-

tanten van een soldatenplunje uit

de 19de eeuw? In 1809 en 1815, ten

tijde van de oorlogen tegen Napole-

on, werd in onze abdij immers tel-

kenmale een militair hospitaal in-

gericht.

Tenslotte wisten de heren nog te

vertellen dat de opgehoogde ligging

van de Alberdingk Thymlaan ten

opzichte van de aanpalende velden

alles te maken heeft met het storten

van het puin uit de zwaar getrof-

fen wijk Blauwput na de bombarde-

mentenvanmei1944.

Deze bijkomende mondelinge

bronnen vormen zeker een voor-

deel voor het archeologisch onder-

zoek. Hoe meer er voorafgaand over

de geschiedenis van de tuinen ge-

weten is, hoe makkelijker het im-

mers wordt voor de deskundigen

om de geofysische beelden van de

scanners te lezen en te interpre-

teren. Alle bodemingrepen, of die

nu honderden jaren oud zijn of

slechts een tiental jaar, laten im-

mers hun sporen na en tonen zich

als overlappende vlekken en lijnen

in de scanbeelden. In dat opzicht

zijn deze getuigenissen, alsook de

door de Heemkundige Kring Vlier-

beek aangeleverde oude foto’s van

de abdij en haar omgeving even

waardevol als de studie van het his-

torisch kaartmateriaal dat verschil-

lende oude versies van de tuinen

weergeeft.

Aan het eind wordt al deze infor-

matie vervolgens samen gebracht

en zal het Archeologisch Projectbu-

reau Aron een advies uitschrijven

waarin uitgelegd wordt hoe best

met de archeologische waarden - die

aanwezig zijn in de verschillende

tuinen - kan worden omgegaan. Na

deze onderzoeken zal er namelijk

een goed zicht zijn op de histori-

sche inrichting van de afzonder-

lijke tuinen, de bewaringstoestand

van de tuinarcheologie en de moge-

lijkheden voor behoud of herwaar-

dering.

Geofysische scantechnieken

De zones van de abdijsite waarop

het geofysisch onderzoek3 uitge-

voerd wordt, kan je ruwweg opde-

len in twee soorten. Enerzijds zijn

er de grote aaneengesloten zones

onder de huidige grasvelden zo-

als de Parterretuin (beter gekend als

het speelveld van de Chiro) en het

grasland dat ligt voor taverne “In

den Rozenkrans” en het kunste-

naarsatelier van Jonny Kiggen. An-

derzijds zijn er de kleine door mu-

ren of door hagen ingesloten tuin-

zones zoals de Engelsche hof (ook

gekend als de “Tuin van de zus-

ters”), de Pandruin en het oude

lusthof van de abdij aan de noord-

zijde van de boomgaard. Al deze

zones worden tijdens het geofy-

sisch onderzoek zo veel mogelijk

overlappend met twee complemen-

taire technieken onderzocht: Elek-

tromagnetische inductie (EMI) en

Ground Penetrating Radar (GPR).

Wie meer wil weten over deze mo-

derne scantechnieken, kan het arti-

kel volledig lezen op de website van

de abdij van Vlierbeek www.abdij-

vanvlierbeek.be.

Benieuwd naar de resultaten?

Een groot deel van het geofysisch

onderzoek op onze abdijsite werd

de afgelopen maanden reeds uitge-

voerd. Er zal nog verder gewerkt

worden in het najaar. En nu met

z’n allen afwachten welke resulta-

ten het gehele archeologische on-

derzoekzalopleveren.

Ben je ook benieuwd naar het rap-

port van de archeologen en wil je

meer weten over wat er zich moge-

lijk nog onder de Vlierbeekse grond

bevindt? Hou dan zeker de website

en Facebookpagina van de Abdij van

Vlierbeek in de gaten. We houden

je hier immers graag verder op de

hoogte van het archeologische on-

derzoekoponzeabdijsite.

1.www.archeologiedagen.be

2. Het ging hier om gerecupereer-

de werfbarakken van de wereldten-

toonstelling van 1958 in Brussel.

3. Onder geofysisch onderzoek in

de archeologie verstaat men het in

kaart brengen van archeologische

sporen (muren, grachten, vloeren)

door het detecteren van locale fysi-

sche afwijkingen die zij veroorza-

ken in de bodem. Dit kunnen afwij-

kingen zijn in het aardmagnetisch

veld, in het vochtgehalte van de bo-

demenz.

©Tekst: Heemkundige Kring Vlierbeek in

samenwerking met Elke Wesemael (Ar-

cheologisch Projectbureau Aron), in sa-

menwerking met Timothy Saey (3DSoil),

John Nicholls (Archaeological Geophy-

sicsTARGET).

©Foto’s: Heemkundige Kring Vlierbeek.

Archeologie in de kijker in Vlierbeek

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Voorbij de quota – Online cursus-

sen,bij jouthuis

Dinsdag 8 december 2020 19.30 u tot

21.00u.

Prijs: 5euro-Code :206751

Diversiteit is een hoera-woord en ie-

dereen is pro. Idem voor gelijkheid.

Het enthousiasme bekoelt echter

wanneer het concreet wordt en

maatregelen zoals quota zich op-

dringen. Er bestaat weerstand te-

gen zulke voorschriften. Wij wil-

len bijvoorbeeld de best gekwalifi-

ceerde kiezen in plaats van identi-

teit als doorslaggevend argument te

nemen.

Argumenten als: ‘Er zijn geen kan-

didaten voor deze job.” en “Je kan

mensen toch niet dwingen te solli-

citeren”,duikenop.

Hoe komt dat eigenlijk? Vanwaar die

vaakemotionele reactie?

Hoe kunnen we tegen quota zijn

terwijl het een efficiënt middel is

om culturele cloning en achterstel-

lingtebestrijden?

Prof. Karen Celis bekijkt in deze

lezing hoe bepaalde machtsmecha-

nismen leiden tot inclusie en ande-

retotexclusie.

Ze vertelt je wat onderzoek over pri-

vileges en marginalisering geleerd

heeft.

Na de lezing krijg je kans om vra-

gentestellen.

Praktischeinfo:

Deze activiteit sluit aan bij de reeks:

www.racismewijs.be

Een week vooraf ontvang je de link

naardeonlinezoom-sessie.

VORMINGPLUS OOST-BRABANT
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