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SOLIDARITEIT MET OEKRAINE - De onstuitbare kracht van gebed

Dinsdag 1 maart 2022. Dag zes van de oorlog in Oekraïne. Terwijl in de hoofdstad Kyiv de hemel oplichtte door het vuur van explosies, werden in Leuven de lichten van de Sint-Pieterskerk gedimd.

Vooraan in de kerk stonden de spots gericht op een Taizé-kruis, twee grote iconen van Maria en Jezus, de nationale vlag van Oekraïne. Twee oranje doeken golfden vanuit het kruis naar de aanwezigen

waarop tientallen kaarsjes hun licht verspreidden. Dit was het decor van een grote solidariteitswake met Oekraïne, op een paar dagen voorbereid. De kracht van de sociale media toonde zich. Vanuit

alle hoeken van de stad en de regio stroomden mensen toe: kinderen, jongeren, ouderen, vele Oekraïners met hun vlag als een cape over hun schouders. Een bijzondere stilte viel over de aanwezigen

wanneer enkele priesters en diakens de intredezangen inzetten. Onder hen Mykola Paliukh die als priester in de pastorale regio Leuven meewerkt. Mensen werden meertalig verwelkomd. Onder meer

door Maryna Hnyp, ook Oekraïense, die het Lifestance Network van de KULeuven leidt dat de interreligieuze contacten tussen studenten bevordert. Taal, geloof, levensbeschouwing … vormden geen

barrière. Iedereen voelde zich meegenomen in de repetitieve gezangen van Taizé. Ze konden er hun eigen gedachten en gebeden inleggen.

Burgemeester Mohammed Ridouani sprak: “Het is wijs dat we een kaars aansteken wanneer de duisternis ons omhult.” En dat was wat meer dan vijfhonderd mensen in Leuven deden.

Tijdens de viering konden de aanwezigen kaarsjes naar voor brengen, dichtbij het kruis, en gebedsintenties opschrijven. Het werd een grote lichtprocessie. De muziek en de gezangen van de cantor van

de kerk, de jongerenpastores van het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en andere gelegenheidsmuzikanten misten hun uitwerking niet. Na het gebed om vrede en gerechtigheid voor Oekraïne en

de zegen door hulpbisschop Koen Vanhoutte, werd de wake afgesloten door de Oekraïners zelf. Met de hand op de borst zongen zij de Nationale Hymne en het Oekraïens Te Deum. Hoe zinvol is dit

gebed? Maryana en Mykola zegden het met hun eigen woorden: “Het gebed heeft een kracht die niet te stuiten is. Samen komen met elkaar maakt ons sterker.”

Patrick Maervoet, deken pastorale regio Leuven

Foto's: John Steffen

De vastentijd is ingezet op 2 maart,

aswoensdag.

De website www.ademtocht.be is

klaar voor deze vastentijd.

Op de schermafbeeldingen kan je

zien dat de bovenste nieuwe balk

voorziet voor alle links van de vas-

ten.

Narcissen

Al enkele jaren kunnen we narcis-

sen kopen ten voordele van Broe-

derlijk Delen.

Je kan ze bestellen bij Agnes De

Prinsvoor6 euro per potje.

agnes.deprins@telenet.be

telefoon 016 26 29 24

De levering is voorzien bij de vie-

ringvan27maart2022.

Op onze website vind je ook een

aantal interviews met de kardinaal

over geloven in een seculiere sa-

menleving, kennismaking met de

Bijbelvertaling, een nieuwe petitie,

een aantal vastenmeditaties en zo-

veel meer.

De moeite om regelmatig een kijk-

je te nemen op onze website adem-

tocht.be

Jullie webmaster,

JefWauters

DON BOSCO VASTENTIJD - Narcissen
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Verlegen om bondgenoten

Van meet af aan zoekt Jezus naar

bondgenoten, naar medestanders.

Dat verhaal van toen is nu nog

actueel. Ook nu nog vraagt Jezus

bondgenoten, mensen die dezelfde

droom dromen en die hetzelfde ide-

aal in hun hart koesteren. Aan het

meer van ons druk bezet leven staat

Hij en nodigt ons met name uit. De

zaak waar Hij voor staat is geen een-

manszaak. Zijn droom kan pas rea-

liteit worden waar mensen de han-

den ineenslaan. Daarom is er aan ie-

der van ons de vraag:

“Word mensenvisser, word bond-

genoot!”. Hij vraagt om ons ‘ja’

of ‘nee’: onvoorwaardelijk en ter-

stond. (Naar Wim Holterman osfs) Jef

Wauters – Uit de viering van 26 ja-

nuari 2014 in het Don Boscocen-

trum

VASTENTIJD IN DON BOSCO

Tijdens de vasten, van 2 maart tot

en met 16 april 2022, wordt er elke

ochtend van 10 u. tot 10 u 30 gemedi-

teerd in Ademtocht. Iedereen is van

harte welkom, op zondag is er geen

meditatie. Wees vrij eens mee te ko-

men doen.

*10 uur: Tekstje wordt voorgele-

zen.(Duur: 3 minuten) Klankschaal

geeft begin aan.

*Na 25 minuten geeft de klankschaal

het einde aan.

*Er kan even worden nagepraat.

Ten laatste tot 11.15 u.

Wie nieuw mee komt mediteren

mag verwittigen.

Vraagjes? Stel ze gerust.

Contactpersoon Ria Ooms:

0496/672044 of Katrien Rombout.:

0498/841043

Wij behouden onze tweewekelijk-

se meditatie in het Don Boscocen-

trum:

op maandagavonden 28 maart, 11

en 25 april 2022 – 20 uur .

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Nog dit jaar vierkant groen aan

Tiensepoort Leuven

Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

en de stad Leuven gaan dit jaar nog vier-

kant groen installeren aan de Tiensepoort.

Wat wel al beslist is, is dat er vier-

kant groen voor fietsers en voet-

gangers wordt geïnstalleerd aan de

Tiensepoort. Vierkant groen bete-

kent dat alle gemotoriseerd verkeer

tegelijkertijd rood krijgt en fiet-

sers en voetgangers aan alle kan-

ten groen, wat de verkeersveilig-

heid voor de actieve weggebruikers

aanzienlijk zou verhogen. Onder

andere de levensgevaarlijke dode-

hoekongevallen kunnen zo wor-

den vermeden.

Aanhouder wint “Ik stelde meer dan

tien jaar geleden al parlementaire

vragen om op de Naamsepoort het

vierkant groen te testen. Toen was

dat nog onmogelijk volgens de wet-

geving. Nu bleek de Naamseport

uiteindelijk niet te voldoen aan de

criteria, wegens een te grote ver-

liestijd voor het gemotoriseerd ver-

keer.” Tiensepoort “De Tiensepoort

bleek wel te beantwoorden aan de

criteria, zegt Vlaams parlementslid

en gemeenteraadslid Karin Brou-

wers.

De invoering van het vierkant

groen zou gepland staan voor de

tweede helft van 2022.

HetNieuwsblad–7maart2022

DOEN VOOR GROEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 maart

4de zo van de vasten

Familieviering

Naamopgave + brodenviering eerste

communie

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Lieven Dries

Lectoren: Kinderen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 3 april

5de zo van de vasten

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Priester Jef Wauters

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 maart

4de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 3 april

5de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 27 maart om 10.30 u.

Palmzondag 10 april om 10.30 u.

Witte Donderdag 14 april om 20.00

u.

Goede Vrijdag 15 april om 20.00 u.

Paaszaterdag 16 april om 20.00 u.

Pasen 17 april om 10.30 u.

De werkgroep liturgie bezorgt de

teksten van de vieringen, ook als die

wegvallen, aan de parochianen. Op

de website www.ademtocht.be zijn

de teksten ook terug te vinden.

VIERINGEN

Levenweggeëbd

voorbijhet licht

achterdehorizon

omdatdeogen

nietverder

kunnenkijken.

Op zaterdag 12 maart 2022 namen

we in de abdijkerk Sint-Jan Evan-

gelist, Abdij van Park te Heverlee,

rond de urne afscheid van de heer

Arnold Vanhoucke, echtgenoot

van Susanne Meesschaert, oud-le-

raar wiskunde, ere-pedagogisch di-

recteur VTI, ere-bestuurslid OKRA,

geboren in Oostende op 7 juli 1932

en overleden in Leuven op 5 maart

2022.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal Arnold gedenken in de viering

van Allerheiligen op 1 november

2022

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

Dag Arnold, Suzanne, Geertrui,

Vera, familie, vrienden en vrien-

dinnen van OKRA

Sint Franciscus Heverlee is van-

daag een naam in de grote OKRA

familie die ver buiten de grenzen

van het Leuvense gewest en de re-

gio Oost-Brabant gekend is. Dat is

het trefpunt van Arnold Vanhouc-

ke, een naam met de weerklank van

een klok, een man met een stem als

een klok.

Sinds jaar en dag was hij in de weer

voor de belangen van de senioren.

Voor wie zich nog te jong voelde

om bij die groep te horen gebruik-

te hij dan prompt het woord ‘me-

dioren’ want zich inzetten voor alle

mensen was een super belangrijke

drijfveer in zijn leven.

In 2000 ging ik met pensioen. Bij

eenvoudige navraag werd het dui-

delijk dat de KBG afdeling Van Ar-

nold (Kristelijke Bond van Gepen-

sioneerden) met kop en schouders

boven de negen andere van het Leu-

vense gewest uitstak.

Samen zijn we toen met Marcel

Doms naar Israël geweest en sinds-

dien is onze samenwerking doorge-

groeid naar vriendschap.

Onze beide familienamen Vanhou-

cke en Van Hoecke gaven soms wel

ludieke misverstanden. Ik werd zo-

wel tot vrouw van, zuster van en

zelfs dochter van jou gebombar-

deerd.

Jarenlang ging je maandelijks

meerdere keren naar Brussel waar je

mee aan het roer stond om de alge-

mene koers van OKRA richting te

geven en tegelijk nuttige info ver-

zamelde om in je eigen trefpunt van

St Franciscus te gebruiken.

Je was een zeer beslagen reislei-

der zowel voor binnen als buiten-

land met een duidelijke voorkeur

voor Zwitserland. De samenwer-

king met Violetta cars was legen-

darisch en velen herinneren zich

dat telkens er een landsgrens werd

overgestoken het desbetreffende na-

tionale volkslied weerklonk. Op de

terugweg zorgde je voor een boei-

ende quiz die soms wel als een exa-

men werd ervaren. Ook de sketch in

het Limburgs dialect van pater San-

gers was een topper op de terugweg.

Dat hoge toppen veel wind van-

gen heb jij ook moeten ervaren

toen een onredelijke deelneemster

op reis jou beschuldigde. Het ge-

brek aan ondersteuning door Cor-

neel en Ria voelde aan als een mes

in de rug en heeft je enorm diep ge-

kwetst.

Honderden dag uitstappen over

gans België en Nederland heb je be-

geleid en mogelijk gemaakt. De fa-

voriete plek bij uitstek bleef West-

Vlaanderen en de kust. Door jou

weten we dat Oudenburg in de

loop der tijden belangrijker was dan

Oostende en dat jij daar geboren

bent. Je was al bezig met de voorbe-

reiding van de twintigste keer Vaya-

mundo in oktober 2022 en had me

beloofd om nog een keer te gidsen

in Oudenburg. Wat zal ik ook de

vrijdagmorgen telefoontjes missen.

Dat was het moment om zaken tus-

sen voorzitters te bespreken en om

raad te vragen.

We weten dat u in de normaal-

school piano speelde en cultuur

stond dan ook hoog in het vaan-

del. Mooie herinneringen hebben

we aan de Seniorendagen van de

BOZAR in Brussel waar we in het

voorjaar en het najaar naartoe trok-

ken. Een internationale tentoon-

stelling, een warme lunch en een

concert met een gerenommeerde

maestro voorafgegaan door een ook

voor leken begrijpbare inleiding

zijn voor altijd blijven hangen in

ons collectief geheugen.

Als voormalige directeur van het

VTI zorgde je er voor dat onze

Nieuwjaarsbanketten daar altijd tip

top konden doorgaan. Tegelijker-

tijd had je ook oog voor de noden

van diegenen die door het lot min-

der goed bedeeld werden. Je stimu-

leerde de verkoop van de Samana

tombola door er vanuit ons tref-

punt nog enkele extra prijzen aan

toe te voegen.

Computerlessen, heel veel leden

zijn door jou ingeleid en opgeleid

om de computer te leren gebrui-

ken. Lessen die werden gegeven in

het VTI en later in ons zaaltje. Van-

daag worden die hoofdzakelijk door

de lokale dienstencentra overgeno-

men.

Arnold de lijst met je verwezenlij-

kingen is te lang om allemaal op te

noemen. Wij bij OKRA St Francis-

cus Heverlee zijn de gelukkige erf-

genamen van jouw grenzeloze in-

zet voor de ouder wordende mens.

We zullen de talloze herinnerin-

gen blijvend in ons hart bewaren en

koesteren.

Cécile Van Hoecke , teamverantwoordelij-

keOKRAStFranciscusHeverlee

Afscheidsviering Arnold Vanhoucke

12.03.2022
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Kruisteken

Vasten, jezelf binnenste buiten keren,-

de vragen niet ontlopen, een eerlijk ant-

woordzoeken.

Met de steun van elkaar en van God die

ons draagt, kunnen we dit.Daarom zijn

wehier samen indenaamvandeEne, Va-

der,ZoonenGeest.

BroederlijkDelen

Klimaatverandering, wateroverlast

en bosbranden, toenemende on-

gelijkheid.Broederlijk Delen zoekt

medestanders binnen en buiten de

kerken om structurele veranderin-

gen hier en nu mogelijk te maken.

Doe jij ookmeemetde25%-revolutie?

Broederlijk Delen start haar cam-

pagne in solidariteit met alle part-

ners in het Zuiden en in het bij-

zonder met: COA in Colombia, een

groep die lokale gemeenschappen

ondersteunt in hun strijd voor het

behoud van hun leefgebied. Thea-

tre Day Productions in Palestina,

met theater als uitlaatklep voor kin-

deren en jongeren in Gaza. JED in

Senegal die jongeren een opleiding

agro-ecologiebiedt.

Intredelied: Hier wordt het land ge-

zocht

Hier wordt het land gezocht waar wij ge-

lijken zijn, niemand apart en geen kleu-

ren die minder zijn, hier wordt de tijd

verhaast dat wij elkaar verstaan, handen

die wenken en ogen die open gaan. Hier

wordt de Stem gehoord die nog klinken

mag, mensen die hopen op ooit hun be-

vrijdingsdag.

Openingsgebed

U roept ons bijeen, God van bevrij-

ding, om het tij te keren nu het nog

kanen een vasten van delen in te

zetten. Blaas in ons de adem van Je-

zus die ons voorging, die met ons

is, vandaag en de dagen die komen.

Amen.

Ritusvanhetaskruisje

Terugvallen op wie we maar zijn

als mens, uit stof en as opgestaan,

uit klei geboetseerden tegelijk be-

zield met de adem van God. Laat

ons gedenken dat wij, mensen, mo-

gen staan in de ruimte van dit heel-

al. Die kwetsbare ruimte is ons ge-

geven met zoveel levenskansen dat

we met eerbied de aarde onder onze

voeten mogen betreden en bewer-

ken. Ten dienste van al wat leeft.

Daarom willen we bidden en zin-

gen: “Wie zijn leven niet wil geven, niet

wil delenmet zovelen, met een ander, gaat

verloren. Wie wil geven, wat hij heeft, die

zal leven, opgegeten, die zal weten dat hij

leeft.” (CD: Laat mij maar zingen II, CD

2,H.Oosterhuis)

Zo hoog als de hemel is boven de

aarde welft zich zijn genade over

hen die eerbied hebben voor Hem.

Als een vader die zich over zijn kin-

deren ontfermt, zo gaat de Eeuwige

met ons om. Hij kent ons en weet

dat wij gemaakt zijn uit het stof van

de aarde. Wij mensen, onze dagen

zijn als gras, als bloemen op het

veld, door de wind bewogen en snel

verwelkt. Maar de liefde van de Eeu-

wige, zij blijft voor hen die zijn

verbond bewaren, zijn woord ter

harte nemen en het volbrengen. (Uit

psalm103)

Asoplegging

Mag deze as voor jou teken zijn van hoop

en geloof, van ommekeer en nieuw begin.

Muziek:

‘Big my secret’ Michael Nyman, sound-

track van The Piano (2'50”) gevolgd door

Scent of Love (4'18”) Blazen van de

ramshoorn

Inleidingopdelezing:

Bij het begin van de vasten klinkt

opnieuw de sterke oproep van Jo-

ël. Hij gebruikt de bazuin om ie-

dereen, jong en oud, te verzamelen.

Om terug te keren naar de Bron en

te beseffen waar het echt om gaat.

Omhet tij te keren en opnieuw te le-

venvanuitGod.

Lezing: Joël2, 12-18

Nu dan – preekt de HEER –, keer te-

rug tot Mij met heel je hart, door

te vasten, te treuren en te rouwen.

Keer terug tot de HEER, jullie God,

want Hij is genadig en liefdevol, ge-

duldig en trouw, en bereid het on-

heil af te wenden. Blaas de rams-

hoorn op de Sion, kondig een vas-

tentijd af en roep op tot een plechti-

ge samenkomst. Breng het volk bij-

een, laa heel Israël zich reinigen.

Priesters, dienaren van de HEER,

hef een smeekbede aan in de tem-

pel, tussen altaar en voorhal: ‘Ach

HEER, spaar uw volk, uw eigen-

dom, geef het niet prijs aan spot

en hoon van andere volken. Waar-

om zouden zij mogen zeggen: “En

waar is nu hun God?” Toen nam de

HEER het op voor zijn land en ont-

fermdezichoverzijnvolk.

Muziek: Masâr van Le Trio Joubran

Masâr (albumMajâz)

Inleidingopdelezing:

Met Jezus leren we dat inkeer en

onderzoek, ommekeer en verande-

ring van levensstijl in stilte rijpen

en groeien. Voor Jezus is vasten: de

gift als uitdrukking van broeder-

lijkheid en om de grootste noden te

lenigen; het gebed om naar de ver-

halen van profeten te luisteren en

God te ontmoeten; het vasten om

eetgewoontes en levensstijl te ver-

soberen. Inkeer, ommekeer en solidariteit,

het moet van binnenuit gebeuren en aan-

zettentothandelen.

Lezing:Mt.6, 1-6. 16-18

Let op dat jullie je gerechtigheid

niet tentoonspreiden om door de

mensen gezien te worden. Dus

wanneer je iemand iets geeft uit

barmhartigheid, bazuin dat dan

niet rond. laat dan je linkerhand

niet weten wat je rechterhand doet.

Als jullie bidden, trek je dan terug

in je huis, sluit de deur en bid tot je

Vader, die in het verborgene is.Als

jullie vasten, was dan je gezicht en

wrijf je hoofd in met olie, zodat nie-

mand ziet dat je aan het vasten bent,

alleen je Vader, die in het verborge-

ne is. En jullie Vader, die in het ver-

borgene ziet, zal je ervoor belonen.

Duiding

Aswoensdag vandaag, begin van de

vasten. In vroegere tijden was dit

een periode waar mensen nog nau-

welijks voedsel in voorraad had-

den en het noodgedwongen sober-

der leven werd. Tegelijkertijd was

de vasten ook een periode van be-

zinning. De lente komt eraan. Voor-

jaarsbloeiers en bloesems kondigen

een seizoen van nieuw leven aan.

Het licht keert terug. Het tij keert

en dat voelen we. We komen uit een

sombere periode van Covid en maat-

regelen.

Aswoensdag, vroeger meer een dag

van boete, vandaag meer een dag

van inkeer, ik zou zelfs durven

zeggen van nieuw begin. Dat hoor-

den we ook bij de asoplegging:

nieuw begin voor jou. Dat is een op-

roep! Blijf niet langer in zak en as

zitten, maar verander, keer het tij

om,keernaardeBron.

We krijgen 40 dagen tijd om te oe-

fenen in het zoeken naar een an-

dere levensstijl, versobering, soli-

dariteit en delen met anderen. We

krijgen 40 dagen de tijd om te be-

seffen waar het om gaat in het le-

ven, om in verhalen van profeten

van vroeger en nu, God te ontdek-

ken en zijn plan met de wereld en

met ons, mensen. We krijgen 40 da-

gen de tijd om te leren delen met de

partners van Broederlijk Delen in,

Colombia,SenegalenPalestina.

Behoorlijk wat werk voor die 40 da-

gen, als je het mij vraagt. Hoe begin

je eraan, hoor ik een innerlijk stem-

metje in mij fluisteren. Aanbod ge-

noegomerietsvantemaken.

Je krijgt ook inspiratie in de komen-

de vieringen. Maar haal ook ener-

gie uit ontmoeting met mensen in

je dagelijks leven en omgeving, laat

de stilte binnenkomen in je drukke

leven, sta open voor wat op je pad

komt,…

Samenkunnenweietsbewegen.

Offerandelied

Geen ander brood (Malfliet en Ge-

laude ‘Uw naam, een lied in mij’)

Geen ander brood danwat door onze han-

den gaat. Geen ander woord dan wat aan

mensen adem geeft. Uw liefde wil ge-

proefd, geleefd, herkend worden. Zo’n God

zijtGij, onnoembaregeliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel ge-

legd.Geenand’re kracht dan zout vandeze

aarde zijn. Uw liefde wil geproefd, geleefd,

herkend worden. Zo’n God zijt Gij, een le-

vendenabije.

Slotgebed

We gaan hier vandaan, naar huis,

naar ons gezin, familie, we komen

mensen tegen in de buurt, op ons

werk en school. Daar moeten wij

uwdroom waar maken, God van be-

vrijding. Hier vonden wij de stil-

te, het verborgen geheim van waar-

uit we mogen leven, de stuwende

kracht die ons naar anderen brengt.

En dan maar hopen dat het vrucht

mag dragen in Jezus’ naam! Amen.

Zendingenzegen

We verzamelen onze krachten om

40 dagen lang tot inkeer te komen,

te leven met genoeg, te delen. We

willen vanaf vandaag deel uitmaken

van de 25% mensen die een andere

wereld mogelijk maken. Daarvoor

krijg je elke week een kaartje met

eenBijbelteksteneenvraag.

Vandaag krijg je de vraag: wat bete-

kent levenmetgenoegvoormij?

Schrijf jouw antwoord op en leg

jouw kaartje volgende zondag te-

rugopdedeeltafel.

Slotlied: Vastenaktielied ‘Vast iets ’(-

Tekst: Stan Fritschy, melodie: ‘Zo-

maar een dak boven wat hoofden’,

zieZJ735)

Vast iets voor mij, wat ik ook nastreef,

dromen van recht en waardigheid. Breken

van brood, delen de beker, vasten uit soli-

dariteit. Vast iets uit liefde, hoop en ge-

loof,omdat het anders kan, een leven naar

Godsplan!

Uit de viering van de Pastorale Zone, As-

woensdag2022

TekstvanHermienenChris

ASWOENSDAGVIERING PASTORALE ZONE KESSELINDE (Deel 1)

Schema vieringen Goede week



Noël LOMMERS is een fitte tachti-

ger, geboren in Valkenswaard, en

sinds meer dan 60 jaar woonachtig

inLeuven.

Na zijn professionele loopbaan,

met directiefuncties bij onder meer

Inbev, Tabacofina en VUM, werd

hij ook artistiek actief. Zijn creatie-

ve werken werden verschillende ke-

rententoongesteld inderegio.

Aan de basis van de artistieke crea-

ties van Noël Lommers liggen her-

gebruik van foto's en drukwerk, en

recycling van diverse gebruikte ma-

terialen,

Buurtwerk't Lampeke is een belang-

rijke ankerplaats voormensen die

geconfronteerd worden met armoe-

de en sociale uitsluiting. Er wordt

gewerkt vanuit verschillende deel-

werkingen met een aanbod voor

alle leeftijdsgroepen. De organisa-

tie bouwt bruggen tussen mensen.

Het uitgangspunt is het realiseren

van een solidaire samenleving met

grondrechtenvooriedereen.

Pand 57 is de naamvan de voormali-

ge directeurswoning van breigoed-

fabriek Fabota in deRiddersstraat nr

57. Buurtwerk 't Lampekeheeft deze

woning sinds 2019 in erfpacht bij de

StadLeuven.

Deze neoclassicistische woning be-

vat veel mooie erfgoedkundige ele-

menten: glasramen, authentieke

vloer, plafonds en houtwerk met

decoraties ... Ze geven het gebouw

eenuniekecharme.

Na renovatie neemt het buurthuis

hier haar intrek. Het wordt een

krachtige uitvalsbasis om de wer-

kingverderuittebouwen.

In dit pand presenteert CoronArt

veertig artistieke creaties van Noël

Lommers. Ze worden te koop aan-

geboden en de opbrengst wordt in-

tegraal gebruikt als belangrijke bij-

drage in de renovatiekosten, met

de focus op een energiezuinige in-

richting.

CoronART verenigt zo twee part-

ners met een perfecte match: Noël

Lommers, die voor zijn creaties ge-

bruik maakt van gerecycleerde ma-

terialen, en buurtwerk 't Lampeke,

dat een gebouw met respect voor

de erfgoedwaarde een nieuwe eigen-

tijdse bestemming geeft, ook met

gebruik van gerecycleerde materia-

len.

PRAKTISCHEINFO

De tentoonstelling, Riddersstraat

57, 3000 Leuven is toegankelijk op

volgende dagen, telkens van 14.00

tot18.00uur:

zaterdag26maart2022

zondag27maart2022

zondag3april2022

De vernissage op vrijdag 25 maart

2022 wordt officieel geopend door

burgemeester Mohamed Ridouani

Op zondag 3 april 2022 om 16.00

uur wordt één werk van Noël Lom-

mers per opbod verkocht. Veiling-

meester van dienst is dhr Dirk Van-

sina schepen van de stad Leuven.

CoronART

Gobelijnsweetjevandeweek

Wist je dat de driehoornmestkever het

sterkste insect op aarde is?

Hij is maar zo groot als een knik-

ker, maar kan meer dan 1.141 keer

zijn eigen lichaamsgewicht voor-

uit trekken. Dat is hetzelfde als een

volwassen mens die twee vrachtwa-

gens, zes dubbeldeksbussen of 16

olifantenzoutrekken.

Net zoals bij demens,moet demest-

kever genoeg eten om zo sterk te

kunnen zijn. Als hij te weinig eet,

wordt hij zwak . Hij heeft die kracht

ook nodig om zich te verdedigen te-

genanderemestkevers.

De vrouwtjes graven tunnels waar-

in ze kunnen paren met de man-

netjes. Maar als er twee mannetjes

in dezelfde tunnel kruipen, duwen

ze elkaar eruit tot er nog maar één

overblijft.

Bron: ‘Factopedia’, Kate Hale, Uitgeverij

Lannoo.

Jommekeskrant van 2 maart 2022

Oekraïensevluchtelingen

Al 8.169 plekken om Oekraïense vluchte-

lingen op te vangen

Nog geen 48 uur na de oproep,

zijn al 8.169 plekken beschikbaar

om Oekraïense vluchtelingen op

te vangen. Dat meldt staatssecreta-

ris voor AsieL en Migratie Sammy

Mahdi,dieonderdevlag

#PlekVrij plaats zoekt bij burgers

voor de oorlogsvluchtelingen. 499

van de Belgische gemeenten scha-

kelden hun diensten al in om mee

tehelpen.

“Echt bijzonder hartverwar-

mend”, zegt Sammy Mahdi “De so-

lidariteit bij onze lokale besturen

en burgers is immens en ontroert

me. Ik wil alle gemeenten en alle

burgers bedanken uit de grond van

mijn hart. – We laten niemand los-

.”

De overheidsdiensten werken in-

tussen aan een centrale website die

een antwoord moet bieden op heel

watpraktischevragen.

(agy) Krant Het Nieuwsblad van 3 maart

2022

Al10.000opvangplaatsen

Er zijn al meer dan tienduizend

plaatsen voor Oekraïners die in Bel-

giëeenveiligehavenzoeken.

Veel infrastructuur van gemeenten

of vrije kamers in Brusselse hotels.

Maar ook een kamer op overschot

bij gezinnen die zich de voorbije

dagenspontaanaanboden.

(kba) Krant Het Niezuwsblad van 4

maart 2022

WEETJES

4 FEDERATIE FRANDO

Op zondag 6 februari hebben we

Annie Uytterhoeven in de bloeme-

tjesgezet.

Annie zong vele tientallen jaren

mee in ons koor van Sint-Antonius.

Nu heeft zij ervoor gekozen om al-

leen nog vanuit de kerk mee te zin-

gen.

Wij danken Annie voor deze ja-

renlange muzikale inbreng.

Annie in de bloemetjes!

INFORMATIE EN ADVIES

*GSM/smartphone, tablet (An-

droid), iPhoneeniPad

Lukt het je niet om je gsm,

smartphone en/of tablet (Android),

iPhone en/of iPad vlot en efficiënt te

gebruiken? Dan kun je gedurende

een uur individuele hulp krijgen.

Neem contact op met het onthaal

van Seniorama om een afspraak te

maken.

tel. 016 22 20 14. Vragen naar Rita of

mail naar digihulp@seniorama.be

Je naam, telefoonnummer en e-

mailadres, merk en type van je toe-

stel opgeven en je vraag of probleem

zogoedmogelijkeomschrijven.

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Meebrengen: gsm, smartphone, ta-

blet, iPhone of iPad, toebehoren en

eventueelhandleiding.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

isofbrengdeopladermee.

*Fotograferen met je smartphone,

tablet, iPhoneeniPad

© pixabay.com

Lukt het je niet om op je smartpho-

ne en/of tablet (Android), iPhone

en/of iPad vlot en efficiënt foto’s te

maken, beheren, ordenen, bewer-

kenendelenmetbekenden?

Met andere woorden wens je meer

tewetenoverde appCamera enPho-

tos dan kun je gedurende een uur

individuelehulpkrijgen.

Op donderdag om 9.30 en 10.30 u.

Neem contact op met het onthaal

vanSeniorama:

Tel 016 22 20 14 om een afspraak te

makenmetRita.

Je naam, telefoonnummer en e-

mailadres, merk en type van je toe-

stel opgeven en je vraag of probleem

zogoedmogelijkomschrijven.

Bijdrage: € 5 voor de les cash te be-

talen.

Meebrengen: je toestel, toebehoren

eneventueelhandleiding.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

isofbrengdeopladermee.

*GESPREKKEN MET OUDEREN

Ga je door een moeilijke periode?

Heb je nood aan een luisterend oor?

Dan kan je een ondersteunend ge-

sprek krijgen bij Veerle, de eerste-

lijnspsychologevoorouderen.

Samen met jou bekijkt zij in enke-

le gesprekken hoe je er weer boven-

op kan komen. Als je nood hebt aan

langere ondersteuning helpt zij je

dezetevinden.

Je betaalt een kleine vergoeding (€11

/€4 afhankelijk van je inkomen)

vooreengesprek.

Wil jeheteensproberen?

Contacteer ons via 016 35 27 56 of

helpouderen@cm.be

Je kan ook een vrijblijvend kennis-

makingsgesprek aanvragen via het

onthaal, Bianca, Lesley of Isabelle,

of mij gewoon aanspreken op mijn

vaste moment in Seniorama: elke

eerste en derde donderdag van de

maandvan9utot12u.

We behandelen je vraag met discre-

tie.

DIENSTEN IN HET CENTRUM

*VOETVERZORGING

Iedere woensdag (op afspraak 016 22

2014)

Vanaf 13 u. is Vanessa Ronchetti

aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel.016222014of

onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 27 ter

plaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

eventueletussenkomst..

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Activiteiten - Vanden Tymplestraat

35,3000Leuven

www.seniorama.be

ContactTel.016222014

SENIORAMA

Honderden Leuvenaars hebben

zich donderdagavond 3 maart op de

Grote Markt in Leuven verzameld

om hun afkeer voor de oorlog in

Oekraïnetetonen.

Belgen, Oekraïners, Russen, Wit-

Russen, alle nationaliteiten waren

Pakkend solidariteitsmoment in Leuven ©

Het Nieuwsblad

vertegenwoordigd in het publiek,

maarookbijdesprekers.

De boodschap was duidelijk: “Dit

moetstoppen”.

“We zijn hier met heel veel samen om

duidelijk te maken dat wat in Oekraïne

gebeurt niet normaal is. Dat we dat niet

ongezien kunnen laten voorbijgaan. Dat

we hier als broers en zussen samen staan

om de bevolking van Oekraïne te steu-

nen”, zegt burgemeester Mohamed

Ridouani.

En dat dat in Leuven ‘samen’ ge-

beurt, dat was wel duidelijk op de

GroteMarkt:

witte rozen, Oekraïense vlagjes op

de jassen, grote vredesvlaggen en

tal van pamfletten met opschriften

die Putin veroordeelden en de Oek-

raïnerssteunen.

Grote dank kwam er van alle spre-

kers voor de enorme steun uit Leu-

ven.

“Jullie geven de mensen in Oekraï-

ne hoop”, klonk het bijMykola Pa-

liukh, priester van de Oekraïens-

GriekseKatholiekeparochie.

Het solidariteitsmoment werd af-

gesloten met een indrukwekkende

minuut stilte, waarna op de beiaard

de Europese hymne klonk en de

Oekraïners hun volkslied zongen.

Uit de tekst van (hsb) – Krant Het

Nieuwsblad van 4 maart 2022

Pakkend solidariteitsmoment in Leuven
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