
Door ons geheel

aan de wereld te wijden

door onze arbeid,

onze studie, onze wetenschap,

onze techniek,

onze sociale en politieke actie,

door heel onze menselijke activiteit

verenigen we ons met Christus.

Niet alleen de contemplatie,

ook de arbeid vormt aldus een weg

naar de vereniging met God.

Wildiers

KALENDERBLAADJE

Het zijn niet de beste tijden

en het doet ons allen

meer dan we toegeven.

Machteloosheid, kwaadheid, onbegrip...

zoveel dat vreet aan het lijf.

En de onmacht en vertwijfeling

bij de mensen op vlucht.

Ik weet dat woorden

niet echt soelaas bieden,

maar toch wou ik wat kwijt

in een sober lied.

Warme groet, Mark.
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het is stil aan de grens

Naar aanleiding van European Uni-

versity Heritage Day lanceren de

diensten Wetenschappelijke Collec-

ties en Erfgoed van KU Leuven de

gloednieuwewebsite:

Bibliotheek van Leuven © dreanstime.com

www.blendeff.be

Dit is een online platform waarin

het wetenschappelijk erfgoed en de

museale collecties van KU Leuven

voortaanwordenontsloten.

KU Leuven wil zo veel mogelijk

museale erfgoedprojecten toegan-

kelijk maken voor onderzoekers,

studenten en het brede publiek via

Blendeff.

Voor meer informatie kan u terecht

opwww.blendeff.be
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Schepper-Bron van alles wat in de

kosmos en op de Aarde bestaat, Gij

hebt ons met Uw onvergankelij-

ke scheppingskracht onvoorwaar-

delijk bezield met Leven, Licht en

Liefde, waardoor wij ons met U ver-

bondenweten.

Op talrijke wijzen hebt Gij deze

kracht aan ons getoond van in de

vroegste tijden, toont Gij die nu en

zult Gij die blijven tonen, ook door

de woorden en de daden van vele

medemensen.

Gij hebt onszelf voorzien van

die zelfde innerlijke scheppings-

kracht, die wij steeds kunnen aan-

spreken.

Gesterkt door deze kracht, met al

haar talenten, kunnen wij voor

onszelf en voor onze medemensen

zelf scheppers van Liefde, Licht, Le-

ven, Vrede en Vreugde zijn en me-

kaar helpen zo’n scheppers te zijn.

Gesterkt door deze kracht zijn wij,

individueel of samen, steeds en in

alle omstandigheden, bekwaam om

te kiezen voor Liefde, Licht, Leven,

VredeenVreugde.

Wijdankenuhiervoor.

Uw Schepping van Liefde, Licht en

Leven toont ons de Weg die wij,

gesterkt door deze kracht, moeten

gaan. Een Weg naar steeds toene-

mendeEenwordingmetUenmetde

medemens en de Aarde die Gij ge-

schapenhebt.

Op dieWeg ontmoeten wij de volke-

ren uit Oost-Europa, zowel de Oek-

(c) raad van kerken Nederland

raïense als de Russische, en zijn

wij ons ervan bewust dat onze en

hun levens, hier op Aarde, onont-

warbaar vervlochten zijn en dat wij

zijnomdatzijerzijn.

Schepper-Bron van ons bestaan,

wij bidden voor onszelf en onze

medemensen uit Oost-Europa om

Wijsheid, die ons individueel en

collectief bewuster maakt van onze

innerlijke kracht om zelf scheppers

van Liefde, Licht, Leven, Vreugde,

Vrede en Dankbaarheid te zijn. Die

Wijsheid maakt het ons mogelijk

steeds en in alle omstandigheden, te

kiezen, in onze woorden, gedach-

ten, doen en laten, met onze mede-

mensen uit Oost-Europa de Weg te

gaandieGijonstoont.

Zolang wij op deze Aarde leven,

willen wij onze medemensen uit

Oost-Europa, zowel de Oekraïense

als de Russische, de hand reiken en

hen bijstaan in wel en wee. Hun

pijn is de onze, hun vreugde is de

onze.

Want de wezenlijke betrachting

van de Mensheid en van heel de

Schepping is een steeds sterker wor-

dende Eenheid van de Schepping

met haar Schepper. Dit is de Waar-

heid over de Schepping, waarvan

wij willen getuigen: Wij zijn allen

Eén.

ECOKERK Vlierbeek

Verklaring van verbondenheid

met de volkeren uit Oost-

Europa

FEDERATIE FRANDO
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In 2025 bestaat de Abdij van Vlier-

beek precies 900 jaar. Die mijlpaal

vieren we onder meer met de op-

waardering van de abdij en haar

omgeving. Daarom zullen er de

komende jaren tal van (restaura-

tie)werken op en rond de abdij-

site plaats vinden. De Stad Leu-

ven en de Kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw Vlierbeek bundelden samen

met heel wat partners, verenigd in

een beheercomité (zie info onder-

aan dit artikel), hun ambities in een

“Masterplan Abdij Vlierbeek”.

Dit alles roept misschien wel wat

vragen op. Daarom vind je op de ab-

dijsite sinds kort een infozuil waar-

op je meer informatie over het Mas-

terplan Abdij Vlierbeek terugvindt.

Zo willen we buurtbewoners, be-

zoekers, wandelaars en fietsers in-

formeren over de toekomstige in-

vulling en de bestemming van de

abdij en haar omgeving.

Buiten de abdijmuren

Extramuros staat de integratie van

de abdij in haar omgeving voor-

op. Vroeger was de abdij al van

ver zichtbaar dankzij de grote en

open kouter rondom. Die bestond

uit moeraszones, dreven en beken.

We willen het open zicht op de ab-

dij terug herstellen.

Binnen de abdijmuren

Intramuros wordt aandacht besteed

aan projecten van bouwkundig en

landschappelijk erfgoed. De abdij

binnen de muren vormt een be-

schermd cultuurhistorisch land-

schap. Vroeger was de abdijgrens

duidelijk afgebakend. Vandaag is

die grens echter vervaagd en daar-

om wil het Masterplan Abdij Vlier-

beek de randen van de abdij terug

helder krijgen met bijvoorbeeld een

groene buffer aan de school en aan

de parking (Kortrijksestraat).

De verschillende abdijtuinen wa-

ren vroeger ook netjes gerang-

schikt. Ze werden begrensd door

abdijmuren, bebouwing en hof-

grachten. Het Masterplan Abdij

Vlierbeek wil die strakke ordening

herstellen door de verschillende

“kamers” af te bakenen met hoge en

lage muren en hagen.

Je kan de informatie op de infopane-

len nog even rustig nalezen in een

digitale brochure op de website van

de Abdij van Vlierbeek. Ook vind

je daarin de gedetailleerde schetsen

van het wensbeeld van de abdij en

haar omgeving.

We verwijzen je daarnaast graag

naar de webpagina “Masterplan Ab-

dij Vlierbeek” op de website van de

Abdij van Vlierbeek. Hier vind je de

geactualiseerde informatie over de

stand van zaken van de verschillen-

de projecten en werkgroepen.

PS. Het beheercomité van het Mas-

terplan Abdij van Vlierbeek bestaat

uit Stad Leuven, Kerkfabriek O.L.-

V.-Vlierbeek, Provincie Vlaams-

Brabant, De Watergroep, Heem-

kundige Kring Vlierbeek vzw, Na-

tuurpunt, Vrije Basisschool Vlier-

beek, Agentschap Onroerend Erf-

goed, Agentschap Natuur & Bos.

©Tekst en foto's:AbdijvanVlierbeek.

INFOZUIL MASTERPLAN ABDIJ

VLIERBEEK

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Er is voor de contemplatie geen godsvoor-

stelling, maar ook geen godsprobleem.

Men kan zelfs niet zeggen dat in de con-

templatie God verwacht wordt, want om

Godteverwachtenmoetmeneenbeeldvan

Hemhebben.Ditontbreektnujuist.

Er wordt aan de verwachting geen grens

gesteld, zelfs niet de grens die het beeld

is; de horizon wordt open gehouden en

hierdoor richt de contemplatie zich op po-

sitieve wijze niet naar een voorstelbare

godheid of een voorstelbaar hiernamaals,

maar naar een ongenoemde en onnoemba-

re volheid van zin, die alle beperkte zinge-

ving te boven gaat en daarom als een ge-

schenkuitde leegteverwachtwordt.

Verhoeven

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 geme-

diteerd in Ademtocht.

Iedereen is van harte welkom, op

zondag is er geen meditatie.

Wees vrij eens mee te komen 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: 0496/67

20 44 of Katrien Rombout.: 0498:84

10 43

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

SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 april

5de zo van de vasten

10u.Eucharistieviering

Voorganger: Priester Jef Wauters:

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 10 april

Palmzondag

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Lieven Dries

Lectoren: Lutgarde Frederix

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 10april

Palmzondag

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

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.

DON BOSCO PAASTIJD

De vastentijd is ingezet op 2 maart,

aswoensdag.

Pasen vieren we op zaterdagavond

20 u. en zondagmorgen 10.30 u.

Op de website ademtocht.be kan je

alle links vinden voor deze tijd.

Op onze website vind je een aan-

tal interviews met de kardinaal over

geloven in een seculiere samenle-

ving, kennismaking met de Bijbel-

vertaling, een nieuwe petitie, een

aantal vastenmeditaties en zoveel

meer.

De moeite om regelmatig een kijk-

je te nemen op onze website adem-

tocht.be

Julliewebmaster,

Jef Wauters

VIERINGEN

Mijn schoonzus die in Zwitserland

woont, was vijf maanden zwanger

toen de kernramp in Tsjernobyl

plaatsvond. Ze was in paniek. Altijd

was ze heel gewetensvol bezig ge-

weest met wat ze wel of niet at en

dronk. Ze zorgde voor beweging in

de frisse buitenlucht. Ze vermeed

zo veel mogelijk stress. Maar hoe

kon ze haar ongeboren baby be-

schermen tegen dit massale gevaar?

In het ene land mochten de kinde-

ren niet meer buiten spelen, in het

buurland leek er geen vuiltje aan de

lucht. Later moesten we wegblijven

van grasvelden. De overheid wilde

paniek vermijden en communiceer-

de te weinig en vaak te laat. Haar

vertrouwen in de veiligheid van het

land en in de geruststellende taal

van de regeringsleiders kreeg een

definitieve knauw.

Inmiddels is mijn nichtje een ge-

zonde jonge vrouw. Het gevaar leek

jarenlang verder weg dan ooit. Al

waren er steeds acutere klimaatpro-

blemen en zorgde corona voor on-

rust en ongemak.

Onlangs kreeg ik een prachtige

kleindochter. En nu dreigt Poetin

met kernwapens. Ik word er agres-

siever van dan ik voor mogelijk

hield.

Want dat is waar mensen, vaders en

moeders, zonen en dochters, voor

vechten: een goede wereld voor hun

kinderen en kleinkinderen. Daarbij

laten we soms grote steken vallen,

zodat er onherstelbare gaten ont-

staan in ons weefsel. Maar meestal

proberen we dat toch op de een of

andere manier recht te breien.

Ik denk aan alle mensen die zorg

dragen voor kinderen in Oekraï-

ne. Het moet een hel zijn om sa-

men met kinderen luchtsirenes en

bombardementen te horen. Om ver-

woestingen en gewapende mannen

te zien in de straten waar je twee

weken geleden nog gewoon bood-

schappen deed. Om te schuilen in

metrostations en kelders, in kou en

onzekerheid. Ik draag al die mensen

in mijn hart.

We moeten samen nog veel slimmer

en aardiger worden om van de we-

reld echt een goede plek voor ieder-

een te maken. Hoog tijd om er werk

van te maken.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/tsjernobyl-en-oekraine/)

gepubliceerdop3maart2022
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Graag zien leer

je al doende

* * * * * * * * * *

Levenskunst:

goedkoop

gelukkig zijn

3FEDERATIE FRANDO

Kruisteken

Vasten, jezelf binnenste buiten keren,-

de vragen niet ontlopen, een eerlijk ant-

woordzoeken.

Metdesteunvanelkaar

en van God die ons draagt, kunnen we

dit.Daarom zijn we hier samen in de

naam van de Ene, Vader, Zoon en Geest.

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?

Intredelied: Hier wordt het land ge-

zocht

Hier is het woord van Haar die ons ge-

schapenheeft:

“Waar is je zuster, je broer die hiermet jou

leeft?

Hier staat een tafel waaraan ons wordt

voorgedaan,

hoe wij genezen van heersen en misver-

staan.

Hier wordt de stem gehoord die nog niet

klinkenmag,

mensen die hopen op ooit hun bevrij-

dingsdag.

Gebedomontferming

Wil er verandering komen,dan

hebben we ruimte nodig waar ont-

ferming is.We zijn aangewezen op

elkaars ontferming en op U, bron

vangenadeenvergeving.

Er zijn teveel opgekropte gevoelens

die menselijke verhoudingen ver-

zuren.Om een luisterend oor, een

uitgestokenhandvragenwij.

Er zijn teveel hindernissen, die ons

vananderenafsluiten.

Om een teken dat verbindt, om be-

reidheid in woord en gebaar vragen

wij.

Moge de Ene met zijn goedheid

en ontferming onder ons zijn, elke

dagopnieuw.

Jij die bent “Ik zal er zijn voor u”.Naam

die zin is van ons leven.Wees nabij, word

zichtbaar hier en nu.Groei in ons, kom in

ons tot leven.

(CDAyubowan,CarlosDesoete)

Ritusvanhetaskruisje

Terugvallen op wie we maar zijn als

mens, uit stof en as opgestaan, uit

klei geboetseerden tegelijk bezield

metdeademvanGod.

Asoplegging

Mag deze as voor jouteken zijn van hoop

en geloof,van ommekeer en nieuw begin.

Lezing: Joël2, 12-18

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 verzame-

len.Om terug te keren naar de Bron

en te beseffenwaarhet echt omgaat-

.Om het tij te keren en opnieuw te

levenvanuitGod.

Inleidingopdeevangelielezing :

Met Jezus leren we dat inkeer en

onderzoek, ommekeer en verande-

ring van levensstijl in stilte rijpen

engroeien.

Voor Jezus is vasten: de gift als uit-

drukking van broederlijkheid en

om de grootste noden te lenigen;

het gebed om naar de verhalen van

profeten te luisteren en God te ont-

moeten;

het vasten om eetgewoontes en le-

vensstijl te versoberen.Inkeer, ommekeer

en solidariteit, het moet van binnenuit

gebeurenenaanzettentothandelen.

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

Let op dat jullie je gerechtigheid

niet tentoonspreiden om door de

mensen gezien te worden.Dus wan-

neer je iemand iets geeft uit barm-

hartigheid, bazuin dat dan niet

rond. laat dan je linkerhand niet we-

tenwatjerechterhanddoet.

Als jullie bidden, trek je dan terug

in je huis, sluit de deur en bid tot je

Vader,

die inhetverborgeneis.

Als jullie vasten, was dan je gezicht

en wrijf je hoofd in met olie, zodat

niemand ziet dat je aan het vasten

bent, alleen je Vader, die in het ver-

borgeneis.

En jullie Vader, die in het verborge-

neziet,zal jeervoorbelonen.

UitdeDuiding

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 ande-

re levensstijl, versobering, solida-

riteitendelenmetanderen.

We krijgen 40 dagen de tijd om te

beseffen 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

metons,mensen.

Wekrijgen 40dagende tijd omte le-

ren delen met de partners van Broe-

derlijk Delen in, Colombia, Senegal

enPalestina.

Behoorlijk wat werk voor die 40 dagen, als

je het mij vraagt. Hoe begin je eraan, hoor

ik een innerlijk stemmetje in mij fluiste-

ren. Aanbod genoeg om er iets van te ma-

ken.

Je krijgt ook inspiratie in de komende vie-

ringen. Maar haal ook energie uit ont-

moeting met mensen in je dagelijks leven

en omgeving, laat de stilte binnenkomen

in je drukke leven, sta open voor wat op je

padkomt,…

Samenkunnenweietsbewegen.

Geloofsbelijdenis

Het is niet gemakkelijk om te zeg-

gen:Ikgeloof inGod.

Watzeg jedan?

Een God die mij draagt en die van

mij vraagt te doen wat mogelijk is.

Een God die naar mij reikt en die

toekomstbiedt:

wees mens van hoop, ga in mijn

spoor.

Een God die mens wordt, warm en

uitdagend, die niet loslaat, die zich-

zelfnietwilontzien.

Een God die trouw is en barmhar-

tig, die onmacht kent , en die je om-

armt.

Ja,daarwil ik ingeloven.

Een God die uitdaagt, stuwt, be-

moedigt, en zegt:probeer het maar,

inGodsnaam....samen.

Voorbeden:metacclamatie

“Keer terug tot de Heer met heel je

hart”

klinkt de oproep vandaag, bij het

begin van de vasten.Geroepen tot

inkeer en ommekeer, tot vasten en

solidariteit

bidden wij tot God, die met ons is.

Voor onze wereld waar klimaatver-

anderingen aangeven dat het ge-

noegisvooronzeaarde.

Voor onze samenleving waar toe-

nemende armoede en ongelijkheid

de kloof tussen mensen en landen

nog verbreden. Dat ons vasten, ons

delen en herverdelen, mee helpen

bouwen aan rechtvaardigheid voor

mensenplaneet.

Voor onszelf, dat wij in deze veer-

tigdagentijd oprecht en consequent

ons vaste(n)voornemen ten allen

prijze proberen uit te voeren en zo

mee de 25 % revolutie van Broeder-

lijkDelenwaarmaken.

Voor de partners van Broederlijk

Delen in deze campagne: COA in

Colombia, Theatre Day Producti-

ons in Gaza-Palestina, JED in Sene-

gal. Dat zij kracht vinden in onze

solidariteit en blijven werken aan

eenwaardigleven.

Voor alle mensen die van kortbij of

veraf getroffen worden door de oor-

log in Oekraïne, dat het conflict zo

snel mogelijk een vreedzame oplos-

sing kent en dat zij in de tussentijd

een veilig en gastvrij onderkomen

mogenvinden.

Keeruomnaarons toe,

Keerons toenaarelkaar.

Eenvraagjeaanjullie

Vandaag krijg jullie je de vraag:

Wat betekent leven met genoeg voor

mij? Schrijf jouw antwoord op en

leg jouw kaartje volgende zondag

terugopdedeeltafel ( indedeelkast).

Wat we delen, wordt zo heel con-

creet. Waar wil jij een punt van ma-

ken? Wat is jouw voornemen? Wat

wil je delen? Kennis, tijd, talenten.

Communie

Brood door handen gemaakt, door

handengedeeld.

Moge het delen van dit brood ons

hartversterken:

dat wij vol hoop meewerken aan een

nieuwe wereld waar brood en recht

en waardigheid en liefde isvoor al

watleeft.

Bezinningnadecommunie:

Als jonge gast wilde Tom boer wor-

den op het mooi domein van Ab-

dij van Park in Leuven. Daar kweekt

hij nu samen met BoerEnCompag-

nie groenten, graan en aardappelen.

Daar wroeten varkens, grazen koei-

en en scharrelen kippen. Tom zag

hoe moeilijk veel boeren het heb-

ben, ook op financieel vlak. Ze heb-

ben dikwijls weinig te zeggen over

hun eigen producten. Alsof land-

bouw bestaat in het uit de grond ha-

len van dingen die je verbruikt en

dan zijn ze op. Landbouw kan an-

ders, met zorg voor de aarde, res-

pect voor de omgeving en in contact

met de consumenten. Klanten zien

waar hun eten vandaan komt. Me-

dewerkers worden eerlijk vergoed.

Samen kiezen zij voor een duurza-

me landbouw. Zij maken deel uit

van de 25%-revolutie. Want met

25% kan je het 100% anders doen.

Het is tijd om stil te staan en het tij

tekeren!

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.

Deheer,deEne,roeptonop,

Gaat met onsmee en sterkt ons met

zijn zegen0.in de naam van de va-

der,ZoonenheiligeGeest.

Slotlied - Vastenaktielied ‘Vast iets’

(Tekst: Stan Fritschy, melodie: ‘Zo-

maar een dak boven wat hoofden’,

zieZJ735)

Vast iets voor mij, oren wijd open, horen

wat mijn hart inspireert. Droom die mij

roept – krachtvol en moedig – vraagt mij

omwathetzwaarsteweegt.

Vast iets voor mij: méér doen met minder,

leven naarmenselijke maat. Aarde zo rijk,

genoeg voor allen; wonder van delen, over-

daad!

Uit de viering van de Pastorale Zo-

ne,Aswoensdag2022

TekstvanHermienenChris

ASWOENSDAGVIERING PASTORALE ZONE KESSELINDE (Deel 2)

Heb jij tijd om er even tussenuit

te knijpen? Veel mantelzorgers ge-

ven aan van niet. De zorg voor je

naaste 'on hold' zetten, dat is niet

evident. Tijd voor jezelf komt hier-

door bij mantelzorgers vaak op de

laatste plaats. Het is echter belang-

rijk om ook goed voor jezelf te zor-

gen en soms even pauze of "respijt"

in te plannen. Een filmavond, een

hobby uitoefenen, een weekendje

weg met vrienden, een langere va-

kantie naar het buitenland. Het is

allemaal mogelijk, ook als mantel-

zorger! Het vergt alleen wat meer

voorbereiding en planning. Er be-

staan hiervoor verschillende mo-

gelijkheden onder de noemer "res-

pijtzorg". Wij delen ze in dit info-

cafégraagmetjou.

Door Katrien Ilsbroux, mantel-

zorgcoördinator van Zorg Leuven

en An Beken, educatief medewerker

mantelzorg van Samana Vlaams-

Brabant&Brussel

Praktisch

Organisator: Provincie Vlaams-Bra-

bant

Doelgroep:Mantelzorger

Wanneer: 30/03 van 14:00 tot 15:30

Locatie

CM LeuvenPlatte Lostraat 541 3010

Kessel-Lo (Leuven)

Inschrijven: website Samana of Tel:

016/359690

SAMANA

Informatiecafé "Respijtzorg"



Het parochieblad Kerk&leven ver-

scheenvroegerelkewoensdag.

Vanuit Kerk & Leven kregen we

volgend bericht:

Door herstructureringen bij Bpost

zal Kerk & Leven voortaan worden

uitgereikt tussen dinsdag en don-

derdag. We weten vooraf niet op

welke dag de uitreiking zal gebeu-

ren. Het moment van uitreiking

kan ook van week tot week verschil-

len.

Heeft u op donderdag het ver-

trouwde weekblad nog niet

ontvangen, dan kunt u dat op

volgendewijzenmelden:

De snelste weg loopt via ww-

w.kerkenleven.be/nietontvan-

gen. Vul het online formulier in

en verzend het. Uw melding komt

bij uitgeverij Halewijn terecht, die

u een nummer nastuurt en een

klacht indientbijdepost.

Ofwelmeteenmailnaar

nietontvangen@kerknet.be

Bezorg ons dan uw naam en adres,

alsook het abonneenummer (de 8

cijfers die boven uw adres staan af-

gedrukt).

Geen internet? U kunt ook telefone-

ren naar de dienst Parochiebladen,

op het nummer 03 210 08 30. Eén

van de medewerkers dient dan een

klacht in bij de post en vraagt om

uw blad zo snel mogelijk te bezor-

gen.

Van zodra de klacht ontvangen is, sturen

wij de abonnee een nieuw exemplaar op

dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

Kerk & leven niet ontvangen?

Goede afspraken maken goede

vrienden

Het is weer mogelijk om opnieuw

de lezingen van UDLL te volgen in

deaulaDeSomer.

*Tijdens de lezingen staat het ge-

luid van GSM of smartphone op

stil.

*Er wordt nog steeds een mondmas-

ker gedragen binnen het gebouw,

ook wanneer u neerzit in de aula.

*In principe mogen alle stoelen be-

zet worden, maar wanneer het mo-

gelijk is, blijft het nuttig een stoel

vrij te laten tussen twee cursisten.

Hoe vragen stellen voor de spreker?

*Inhetauditorium

Noteer uw vraag of vragen op pa-

pier.

De stewards halen deze vragen op

tijdensdepauze.

*In het auditorium en als u de li-

vestramingvolgt

Stuur een email met uw vraag of

vragennaar

vragenudll@gmail.com

Cursisten kregen een bericht met

uitleg hoe ze een reservering kun-

nenmaken.

Livestreaming

Cursisten die de lezing niet kun-

nen bijwonen in de aula, kunnen

de lezing rechtstreeks volgen via de

livestreaming met een laptop, PC,

tablet of smartphone. Iedere cursist

kan ook de dag na de lezing de op-

namevandelezingbekijken.

Loginmetdelinkdieukreeg.

Vriendelijke groeten en veel kijk- en luis-

tergenot,

Namens em. Prof. Alfons Verbruggen,

voorzitter UDLL

Programma Tweede semester 2021-

2022

Er zijn veranderingen doorge-

voerd. Sommige vroegere lezingen

zijnvandatumveranderd.

Komendelezingen:

*En hoe hard gelooft u dan nog, als

bijbelwetenschapper? Een broos en

eerlijkantwoord

Opgelet!Paasvakantie.

Geen lezing op de dinsdagen 05/04

en12/042022

*Innovaties in het aanwenden van

fotonenvandezon

Dinsdag 19 april 2022

Prof.BartVermang–

UHasselt – Faculteit Industriële In-

genieurswetenschappen

*Vlasindustrie: delocatie en reloca-

tie?

Dinsdag 26 april 2022

DeheerAlexVanneste–

Ondernemer–JosVannestenv

*Waarom houden wij zo van por-

tretten?

Van “kinderdoodtfconterfeitsel ‘tot

‘selfie’

Dinsdag 03 mei 2022

Prof. Katelijne Van der Stighelen –

KU Leuven - Faculteit Letteren-

Kunstwetenschappen

Van geluid horen en verstaan – de

gevolgenvanouderworden

Dinsdag 10 mei 2022

Prof.TomFrancart–

Faculteit Geneeskunde-Neurowe-

tenschappen

Waarom en hoe schrijft men een

Beethoven-biografie?

Dinsdag 17 mei 2022

Prof. JanCaeyers–

KU Leuven – Faculteit Letteren –

Musicologie

Uitstap

Dinsdag 24 mei 2022

Meer informatie over de uitstap is

beschikbaar indeloopvanapril.

Dan worden tevens de uitnodigin-

gen met mogelijkheid tot inschrij-

venverdeeld.

Universiteit Derde Leeftijd

4 FEDERATIE FRANDO

Verslaggemeenschapsraad

Modest stelde de vraag of het niet

wenselijk zou zijn een stille hoek

aan een bos te kopen en een ruimte

waar een aantal mensen kunnen tot

rustkomen.

Vanwaarkomtdit idee?

1. Vanuit het thema Bonheiden 1973

Meditatieopdebarrikade.

Proberen jezelf terug te vinden in

de Grote Zelf! Het hele proces van

het kosmisch gebeuren in je voelen.

De natuur is een midden waarin je

tot rust kunt komen, waar je terug

je zelf vindt. Wie rustig bij zichzelf

klaar komt, geraakt niet overspan-

nen.

2. Bonheiden 1974 waar ter sprake

kwam:Mijhoortniets toe!

Al de interessante rustige plekken

en boerderijtjes worden opgekocht

door de kapitaalkrachtigen. Waar

moet de gewone man tot rust ko-

men?Waarkanhijbezinnen?

Bezittingen zouden in dienst van

deanderenmoetenzijn.

Modest vraagt of wij dit project als

noodzakelijk vinden. De aanwezi-

gendachtenvanwel!

Hoe dit nu gestalte moet krijgen is

wel wat anders. De voorzitter stel-

de voor dat er eerst gezocht werd

naar een mogelijk huis gelegen in

een rustige streek, ook niet te ver

weg.

Als dat gevonden wordt kan er ver-

der gezocht worden naar huren,

kopen of... Indien dit nog te ondui-

delijk is kunt u wel uitleg vragen.

Parochieblad 10 april 1975

Uithet financieelverslag1978

(...) Dit overzicht zou niet volledig

zijn moest ik met geen woord rep-

pen over het Molenhuis te Bérisme-

nil.

De parochieraad heeft zich ach-

ter dit project geschaard omdat hij

hierin een nieuwe mogelijkheid

zag voor het beleven van evange-

lische waarden. Om redenen van

juridische aard heeft hij het aan

een vereniging zonder winstoog-

merken overgelaten de eigendom

vanhetgoedteverwerven.

Het huis is aangekocht tegen een

prijs van 3,5 miljoen verhoogd

met 422.500fr. registratiekosten en

notariskosten. Op het beslissende

ogenblik echter is de toegezegde fi-

nanciële inbreng, waarop voor de

betaling van de koopsom was ge-

rekend, gedeeltelijk achterwege ge-

bleven. De ontbrekende som, zijn-

de 833.500 fr. is dan uit de gemeen-

schapskasbijgepast.

Parochieblad 8 maart 1979

Grotevlooienmarkt

Zaterdag 21 en zondag 22 april

Om voor de afbetaling en de inrich-

ting van het Molenhuis te Bérisme-

nil wat geld in het laatje te brengen

wordt er het weekeinde na pasen

een grote antiek- en rommelmarkt

gehouden in het centrum. Naast de

verkoop van allerhande oude meu-

belen, oud en tweedehands huis-

raad, oude boeken e.d. zal er voor

de nodige animatie en attracties ge-

zorgd worden. Suggesties zijn al-

tijdwelkom.

Parochieblad 15 maart 1979

Getuigenis uit het boek van Modest

En dan, in diezelfde jaren, 1978,

daagt het Molenhuis op! Ik was met

een groepje natuurvrienden in Wi-

brin, het huis van Hugo en Lieve.

Hetwas nade vijfdaagsemet de laat-

stejaars van Achterbos. Nu verble-

ven we daar een weekend met enke-

le leerkrachten en een paar vrien-

den. Om niet in mekaars weg te

lopen, met de jagers, het is weer

oktober, spraken we af waar wij

zouden wandelen en zij jagen. Dat

was al een hele stap vooruit. Een

paar jaar daarvoor had ik al dik ru-

zie gemaakt met de jachtwachter en

hem, als goede katholieke misgan-

ger, uitgedaagd om er toch eens

goed over na te denken dat “la na-

ture est du Bon Dieu, donc de nous

tous!” Daar had hij geen oren naar

en ik ben de communist en de anar-

chist gebleven. Nu waren we al zo-

ver,datweovereenkwamen.

Zo gingen we langs de kant van

Bérismenil en na een nogal moei-

lijk stuk door kreupelhout en moe-

rassige grond (we waren ons spoor

wat kwijt) staan we ineens voor

de prachtige verre ruimte, kijkend

tot Nadrin in de bebossing van de

Ourthevallei .

Ik hoor Mia nog zeggen: “Hier zou

ne mens moeten kunnen wonen!

Wat een ruimte!” Het was een ver-

zuchting als van Hadewich “alles is

mi te inghe!” We dalen af en ston-

den plots voor het Molenhuis met

eenplaatje“àvendre”.

“Wel Mia, waar wachten we op. We

kopen het!” Dat was ik met m’n uit-

dagendesmoel!“

“Ja,maarwatgaatdatkosten?”

Daar is de telefoon voor: een notaris

inHuy,waarvanakte.

Bij ons groepke was ook de Jos,

onze voorzitter van de beheerraad,

de man die kon weten hoeveel

schuld de parochie nog had. We ke-

ken overal eens rond. Een groot ge-

bouw! Veel bedden! Een kapel, een

molen, een zwemdok! Jongens zeg!

Geschiedenis Molenhuis Bérismenil

Gobelijnsweetjevandeweek

Wist je dat je niet op elke planeet evenveel

weegt?

Op Mars en Mercurius ben je veel

lichter dan op aarde, terwijl je op

Jupiter net een stuk zwaarder bent.

Een hond van 25 kilogram weegt op

Mars maar 9,4 kilogram. Mocht die-

zelfde hond op Jupiter rondlopen,

zou die plots 63 kilogram wegen.

Dat heeft alles temakenmet demas-

sa en de valversnelling van de pla-

neet.

Als je iets laat vallen, trekt de zwaar-

tekracht van de aarde dat aan. Daar-

door gaat het steeds sneller vallen.

Aarde en zon © freepick.com

Maar die valversnelling is groter op

planeten die meer wegen, waardoor

het gewicht van wat je laat vallen

groterwordt.

De zon is superzwaar Door een

hoge valversnelling zou onze

hond daar maar liefst 675 kilogram

wegen.

Bron: ‘321 superslimme dingen die je moet

weten over wetenschap. Lannoo .

Jommekeskrant van 16 maart 2022

Leuven – duizenden studenten ko-

menbloedgeven

Meer dan 2.100 studenten geven dit

jaaropnieuwbloedinLeuven.

De actie vindt jaarlijks plaats in

de universiteitsstad, en is volgens

Rode Kruis Vlaanderen dan ook

dé plek waar de meeste studenten

langskomenomtedoneren.

Jongerenorganisatie Bloedserieus

Leuven zorgt er samen met het Ron-

de Kruis voor dat alles vlot verloopt.

(mdt) Jommekeskrant 13 maart 2022

Oekraïensevluchtelingen

Leuven – Scheutcite en Nooddorpen

Het aantal vluchtelingen dat naar

Leuven komt neemt dagelijks toe.

En er komt nog een groot aantal

mensen bij die zich niet aanmelden

bij de stad en zelf opvang vinden bij

familieofvrienden.

Op termijn is het de bedoeling dat

de vluchtelingen terecht kunnen

indeScheut-site.

Er wordt ondertussen ook gedacht

over de nooddorpen voor Oekraïen-

se oorlogsvluchtelingen, die tegen

15 juni operationeel moeten zijn.

“We schakelen met het kabinet en-

kele versnellingen hoger om zo

snel mogelijk definitief te beslis-

sen waar er exact in Vlaams-Brabant

nooddorpen zullen zijn”, klinkt

het op het kabinet van provincie-

gouverneur Jan Spooren. “Het is d

ebedoeling dat de dorpen verspreid

wordenoverdeheleprovincie.”

Maarten De Cock en Hannelore Smitz -

Krant Het Nieuwsblad van 16 maart 2022
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