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Vredeslicht van Bethlehem
licht met het vliegtuig naar Wenen
gebracht.
De negenjarige Maria Khoury uit
Bethlehem zei bij haar aankomst
dat zij maar wat blij en trots is dat
zij op die manier ertoe kan bijdragen dat deze mooie traditie wordt
voortgezet. Gouverneur Thomas
Stelzer zei tijdens de ontvangst van
het vredeslicht in de ÖRF-studio in
Linz: Vooral in deze moeilijke tijden moet het licht van de vrede niet
alleen een belangrijk kerstsymbool
zijn, maar vooral een teken van vertrouwen en samenhorigheid.

Het vredeslicht in de geboortekerk in Bethlehem © vredeslicht.be
Op dinsdag 15 december 2020
mochten enkele vertegenwoordigers van de zone KesseLinde het
vredeslicht van Bethlehem ontvangen tijdens een korte ceremonie aan
de ingang van de St Kwintenskerk
in Linden.
Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te
nemen om warmte, vreugde, licht
en hartelijkheid aan alle mensen
door te geven. We oriënteren ons op
de dialoog ten dienste van de vrede.
Het Vredeslicht staat open voor elke
levensbeschouwing.
Het vredeslicht wordt ieder jaar
door een kind in Bethlehem aangestoken. Het wordt door de Oostenrijkse televisiezender ÖRF als initiatiefnemer overgevlogen naar Linz
(in Oostenrijk) zonder dat het vuur
mag worden gedoofd. Twee weken
later wordt het licht van mens tot
mens aan elkaar doorgegeven, niet
alleen in Oostenrijk, maar over heel
Europa, VS en Canada. Het vredeslicht wil een teken zijn van hoop,
vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid tussen mensen onderling. In ons land wordt het onder
meer vanuit de abdij van Averbo-

de verder uitgedragen naar zoveel
mogelijk gezinnen en parochies in
heel Vlaanderen.
Sinds 1986 reist een delegatie van
Oostenrijkse kinderen naar Bethlehem om het vredeslicht op te halen in de geboortekerk. Maar door
de coronamaatregelen kon dat dit
jaar niet doorgaan. Voor de gelegenheid heeft een Palestijns kind
uit een christelijk gezin het vredes-

Vredeslicht - St Pieterskerk van Pellenberg

Licht is het symbool bij uitstek van
Kerstmis.
Het thema van het Vredeslicht dit
jaar is:
Vrede heeft diversiteit nodig –
Samen voor een tolerante samenleving.
Het vredeslicht stond deze week bij
mijn Provençaalse kerststal.
Op zondag 20 december deelde ik
het licht en plaatste het in de kerststal in de St Pieterskerk van Pellenberg. De Kerstviering werd er ge-

Provençaalse kerststal Chris
streamd en zo verspreidt het licht
zich verder.
Zo gauw we weer samen kunnen
vieren in onze Don Bosco kerk zullen wij het vredeslicht aan jullie allen doorgeven.

Licht dat ziende maakt
dat ons doet bestaan
dichter bij elkaar
dat het hart verwarmt
en de schamperheid
van de mond verzacht
Huub Oosterhuis
Tekst en foto’s: Chris Willocx
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SINT-FRANCISCUS
Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing
geen vieringen aanbieden.
Van zodra de vieringen terug plaats
mogen vinden zullen wij jullie verwittigen via
de mail en de valve aan de kerk.
Wel zullen wij iedere zondag een
bezinning blijven maken en verspreiden, zoals
we dit reeds in de afgelopen weken
deden.
Ken je iemand die ook een bezinning wil ontvangen dan kan je altijd hun
mailadres achterlaten bij Lieven.Dries@telenet.be
De werkgroep liturgie
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SINT-ANTONIUS
Geen vieringen wegens de strengere coronamaatregelen.

DON BOSCO
Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag geen erediensten.
De werkgroep liturgie bezorgt de
teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen.
Zondag 10 januari 2021
Zondag 24 januari 2021
Op de website Ademtocht: www.ademtocht.be - zijn de teksten ook terug te vinden.
In Linden, Bovenlo, Franciscus, Antonius, Vlierbeek gaan
voorlopig geen vieringen meer
door.

ELISA
Ik was te moe om nog te slapen
dus ging ik dolen door de stad.
Een oude vrouw sprak mij toen aan die
op zoek was naar haar kat.
We vonden snel het beestje
overreden in de goot
en zo kwam die nacht de dood.
De oude vrouw nam mij toen mee en
ze gaf mij een kop thee.
Ze toonde foto’s van haar man die
in oktober overleed.
Er viel een stilte en het speet me,
maar toch kreeg ze het verwoord.
Ach, het leven gaat toch door.
Er stond niet veel in de kamer
en de muren waren kaal,
drie stoelen en een tafel,
geen gordijnen voor het raam.
Ze zei: Ik heb niet veel te geven,
ik ben bijna alles kwijt
maar toch hou ik van het leven,
’t moest zo zijn, en ik heb nog wat tijd.
In een stad kan je verdwalen
of je kent er niemand meer,
maar ik ken er wel een dame
ze heet Elisa en zet thee.
Er vallen stiltes maar dat geeft niet,
in de stilte zit de troost
en zo gaat het leven door.

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

Lied: Elisa - Barbara Dex
S.O.L.I.D.A.I.R Welzijnszorg 2019
Uit de viering Don Bosco 25 dec. 2020

Hij is vier jaar en groeit elke dag
beetje per beetje. Zijn nieuwsgierige oogjes bekeken alles op de weg
naar het winkelcentrum. Oma liep
even een slagerswinkel binnen om
wat afwisseling in de broodmaaltijd
te brengen. De kleine volgde het gesprek:
‘En nog twee honderd gram krabsla alstublieft,’ zei ze.
‘Oma, is dat sla die krabt in mijn
buik? Ik lust dat niet.’
‘En nog wat paté van ‘t huis,’ vervolgde ze.
‘Van welk huis, oma?’
Het kerstgebeuren en de kerststal
intrigeerden hem. Juffrouw in de
klas had er ook al veel over verteld. Opa vond het passend even
halt te houden aan de kerk bij de
grote kerststal. Luïs’ oogjes spraken
boekdelen. Hij wees naar de kribbe,
bekeek oma en vroeg: ‘Is dat Jezus,
oma?’
‘Ja, dat kindje heet Jezus.’
‘Is Jezus een jongen of een meisje?’
‘Een jongen, zoals Luïs,’ antwoordde oma.
Zijn blik ging van Maria naar Jozef
en terug naar Jezus.
‘Heeft Jezus het niet koud in zijn
huisje? In mijn huis is het altijd
warm.’
Ook de herders en de koningen lieten hem niet los.
‘Kijk oma, die meneer heeft ook

De campagne van Welzijnszorg
gaat deze advent over recht op volwaardige en betaalbare huisvesting
met de slogan “Wonen Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar!”.
Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning zonder woonzorgen.
Maar voor 1 op de 5 huishoudens in
Vlaanderen en Brussel is goed wo-

schaapjes, zoals opa.’
‘Mag Jezus een lammetje hebben
om mee te spelen?’
‘Baby Jezus is nu nog véél te klein,’
oordeelde oma.
‘En de mooie meneren, zijn dat koningen?’
‘Jawel,’ beaamde oma. ‘en ze zijn
met drie en hebben veel cadeautjes
meegebracht voor Jezus, Maria en
Jozef.’
‘Opa, zijn de drie koningen getrouwd?’
De vraag van de kleine verraste opa.
‘Nee, Luïs,’ zei opa wat onzeker. ‘Ze
zijn niet getrouwd. Het zijn Wijzen.’ Zo heeft opa het toch geleerd
op school. Luïs bekeek opa, maar begreep het niet goed. Plots kreeg hij
de os en de ezel in het oog.
‘Oma, ik ben dol op dieren.’
‘Op welke dieren?’ wou oma weten.
‘Op alle dieren.’
‘En, ben je ook dol op oma?’
‘Maar oma toch, jij bent toch geen
dier.’
Even later kwamen oma en opa in
de winkelstraat een gesluierde moslimvrouw tegen.
‘Kijk oma, kijk, de mama van Jezus'.
José De Marez
Uit de BGB-nieuwjaarsbrief

trokken zijn bij de gehandicaptenzorg, als persoon met een beperking, als familielid of mantelzorger, als professionele zorgverlener.
Om dan vanaf het voorjaar SAMEN
werk te maken van actie.

CAMPAGNE WELZIJNSZORG

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u.op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

Maar toch hou ik van het leven

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

Kijk oma, de mama van Jezus

nen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar.
Teveel mensen wonen in slechte
woningen waar ze teveel moeten
voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen.
Welzijnszorg zet de hachelijke
woonsituatie van mensen in armoede op de agenda.
Wil je nog meer informatie over de
campagne van Welzijnszorg, kijk
dan op www.samentegenarmoede.be
Wil je helpen:
Teken de petitie op
www.samentegenarmoede.be
Steun op BE21 0000 0000 0303
Campagnefilm Welzijnszorg 2020
https://www.youtube.com/watch?v=86b-nUB9X30

Bevraging werkgroep
’ Zorg om Zorg’
Rond welke knelpunten in de gehandicaptenzorg moeten we actie voeren?
De werkgroep ‘Zorg om Zorg” van
‘Hart boven Hard’ verspreidt een
bevraging, omdat ze veel signalen
opvangen van onvrede over de huidige ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg voor volwassenen.
Zij zien heel wat knelpunten en betwijfelen of het nieuwe beleid wel
garantie biedt voor een goede, kwaliteitsvolle zorg. Ze willen hun bevindingen graag toetsen aan de concrete ervaringen van mensen die be-

Ben je op een of andere manier betrokken bij de gehandicaptenzorg,dan kan je de bevraging invullen
via deze link:
https://forms.gle/fB62eGNcyKapGu16
Het vraagt ongeveer 15 minuten.
Als je geen ervaring hebt in de gehandicaptenzorg, maar je kent anderen die die wel hebben, dan help
je door de bevraging met hen te delen.
Plak de link in een mail of deel het
bericht op onze facebookpagina.
Of je kan verwijzen naar onze website:
www.hartbovenhard.be/bevraginggehandicaptenzorg
Bedankt!
Hart boven Hard

FEDERATIE FRANDO
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Huis van Barmhartigheid

Gezegend dit uur
en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden
geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend in naam van
de Eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest.
(Kris Gelaude)
Begroeting en openingswoord
Vandaag worden we eraan herinnerd een pad te bereiden voor God.
Hij wil bij ons, mensen, komen
wonen. Daarvoor moeten heuvels
afgegraven worden en dalen opgehoogd, telkens weer opnieuw.
De sleutel daarin is barmhartigheid.
Zoals een herder oog heeft voor al
zijn schapen, zo worden wij opgeroepen om ook oog te hebben voor
kwetsbare mensen en mededogen te
hebben voor wie het moeilijk heeft.
Met Welzijnszorg en onder het thema ‘Onbetaalbaar’ richten we onze
blik op goed en veilig wonen.
Helaas is dat voor veel mensen in
armoede nog altijd onbetaalbaar.
Hoe kunnen wij barmhartig zijn
en oog hebben voor wie zwak staat
in onze maatschappij?
Laten we ons hart daarvoor vandaag
openzetten in deze viering.
Lichtritus en lichtlied
In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven, het licht voor
de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar
zijn warm licht voor de meest
kwetsbaren en armen in onze samenleving.
Met het aansteken van de kaarsen
drukken we ons verlangen uit dat
het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien, opdat ieder mens
kan thuiskomen in een goede en
veilige woning.
Openingsgebed:
Deze adventstijd is een tijd van
waakzaam uitzien en hoopvol verwachten.

Daarom bidden wij tot God:
Spreek ons aan, maak een nieuw begin met ons, houd ons waakzaam
en bereid om uw weg van barmhartigheid te banen opdat uw Rijk nu
reeds kan komen
door onze Heer, Jezus Christus,
uw Zoon.
Lezing: Jes. 40, 1-5, 9-11
‘Bereid voor God een weg in de
woestijn.
De heerlijkheid van God zal zich
openbaren.
Als een herder zal Hij zijn kudde
weiden.’
Kwam van Godswege - Kerkliedwiki
Kwam van Godswege een man in
ons bestaan,
een stem om te getuigen. Johannes
was zijn naam.
Man van Godswege. Johannes was
zijn naam.
Zo staat geschreven: de heuvel moet
geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven: maak alle paden recht.
Doper, wat moeten wij doen totdat
Hij komt?
Deelt met elkander het brood van
alle dag,
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander het brood van
deze dag.
(ZJ 112)
Evangelie: Mc1,1-8
Johannes de Doper spreekt de mensen toe.Tegen de mensen zegt hij:
‘Na mij komt iemand die veel belangrijker is dan ik; ik ben zelfs niet
goed genoeg om me voor hem te
bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.
Ik heb jullie gedoopt met water,
maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
Copyright: C. Leterme
Duiding

‘Begin van het evangelie van Jezus,
Messias, Zoon van God’
Zo ziet Marcus Jezus als hij zijn
evangelie schrijft in het jaar 70,
waarin Jeruzalem en de tempel werden verwoest. Hij geeft het leven en
de werken van Jezus weer in een
verhaal.
‘Goed nieuws’ noemde Marcus
zijn verhaal, want hij vertelt niet
het verhaal van een dode, maar van
een levende. En dat is het beginsel
van zijn evangelie.
Het is ook niet het begin van het
hele verhaal, want dat is begonnen
met God die de hemel en de aarde schiep en het volk Israël riep
om van Hem te getuigen. Met Abraham, Jacob, Mozes, Elia, Jesaja,…
De profeet Malachai droomde ervan dat Elia zou terugkeren om de
komst van de Gezalfde aan te kondigen. Marcus gelooft dat Jezus deze
Gezalfde is.
Voor hij het goede nieuws gaat vertellen laat hij de weergekeerde Elia
verschijnen in de persoon van Johannes. Marcus pakt zijn pen en
schrijft over Johannes die net als
Elia een kemelharen mantel draagt
en sprinkhanen en wilde honing
eet. Daarmee weten wij, als lezers
van het evangelie, dat het Rijk Gods
naderbij gekomen is. In de zin:’ Zie,
ik zend mijn bode voor u uit, die
uw weg zal bereiden’, komt het Koninkrijk Gods niet uit de lucht vallen. De Thora en de Profeten spreken er al eeuwen over.
Johannes doopte in de woestijn, een
plaats waar je tot inkeer kan komen,
je oude leven kan afleggen en een
nieuwe weg kiezen. In de rivier kun
je van je zonden gereinigd worden
en als herboren weer opstaan. Het is
een plaats waar je God kan ontmoeten.
Johannes had die doop zelf niet verzonnen. Israël kende al zo’n ritueel; gelovigen uit de heidenen op te
nemen in het Godsvolk. Ook was er
het ritueel van het reinigingsbad na
een periode van onreinheid. Dopen
in die tijd is je laten onderdompelen
in de Messiaanse beweging.
Uit heel Judea en alle inwoners van
Jeruzalem lieten zich door Johannes dopen. Zien zij Johannes ook
als een man van God? En hoe zien
zij Jezus? Johannes zegt:
‘Die na mij komt, is veel belangrijker dan ik.’
Johannes’ opdracht is: ‘Bereid de
weg van de Heer, maak zijn paden

11.11.11. Leuven
Vrijwilligers halen meer dan 25.000 euro
op voor 11.11.11
Leuvense
vrijwilligers
hebben
25.500 euro ingezameld ten voordele van 11.11.11. Door de coronamaatregelen organiseerden enkele wijken een online verkoop.
‘De totale opbrengst is ongeveer de
helft van vorige jaren, maar mag in
deze omstandigheden toch een succes genoemd worden’, klinkt het.
De stad Leuven doet er ook nog
20.000 euro bovenop.
(hsh) Het Nieuwsblad) november 2020

gelijk’, tevens een citaat van de profeet Jesaja (1,3). Uit een ander citaat
van Jesaja(40,4) kunnen we afleiden dat het werkelijk gaat om het
egaal krijgen van de wegen: elk dal
moet worden opgetild, elke berg en
heuvel worden vernederd, het bultige moet effen worden, bergruggen tot een vallei.
‘Als je de beginselen van het evangelie van Jezus Messias (1,1) kent,
weet je van de ongelijkheden, van
de grote maatschappelijke verschillen. Die moeten ook worden geslecht: het ene opgetild, de andere vernederd.’, zo schrijft Egbert
Rooze in zijn boek Marcus als tegenevangelie.
Het evangelie als tegenkracht tegen
het Romeinse Rijk is doorgebroken
en wordt gepredikt. Er wordt opgeroepen om je ‘om te keren’, om van
richting te veranderen, en vertrouwen te hebben in dit evangelie, wat
blijkbaar niet zo vanzelfsprekend
is.
Ook voor mensen in deze tijd is het
niet vanzelfsprekend om ‘om te keren’.
Vorige zondag kreeg Gods gerechtigheid een accent,
vandaag stellen we Gods barmhartigheid centraal.
Het woord ‘barmhartigheid’ kennen we allemaal uit het verhaal van
de barmhartige Samaritaan.
Karen Armstrong, auteur van bestsellers over de grote godsdiensten,
stelt dat ‘compassie’ neer komt op
een appél om alle anderen te behandelen zoals wij zelf willen behandeld worden.
We herkennen hierin de zogenaamde ‘gulden regel’.
In de Bergrede horen we uit de
mond van Jezus een positieve verwoording (Mt.7,12).
Barmhartigheid is een bijzondere
vorm van verantwoordelijkheid. Ze
opent perspectieven voor een humanere samenleving, waar niet alleen het leed, maar ook de oorzaken van het leed worden verzacht of
weggenomen.
Beide componenten, hulp voor wie hulp
nodig heeft en werken aan structurele verbeteringen zijn als de twee benen van een
menselijke en christelijke ethiek. Als een
van beide ontbreekt, loopt het mank.
Welzijnszorg roept al meer dan 50
jaar op tot solidariteit. Deze advent
vraagt ze aandacht te geven aan de

woonsituatie van kwetsbare mensen.
Voorbeden:
Richten wij ons vol vertrouwen tot God.
Bidden we voor de profeten onder
ons:
mensen die onomwonden wegen
wijzen naar geluk voor iedereen,
dat ze stem blijven geven aan de
woorden van de zwakken en kleinen in onze maatschappij.
Laten we (zingend) bidden
Bidden we voor de herders onder
ons:
mensen in de zorg die handen en
voeten geven aan wat barmhartigheid betekent,
dat zij altijd oog blijven hebben
voor wie zorg en warmte nodig
heeft.
Laten we (zingend) bidden
Bidden we voor de wegbereiders onder ons:
mensen zoals de vele vrijwilligers
die het goede doen,
dat zij zich altijd mogen blijven
zien als een onmisbare schakel van
het geheel.
Laten we (zingend) bidden
Bidden we voor de mensen naast
ons die financieel niet rondkomen
en daardoor in de marge terechtkomen,
dat zij altijd kracht blijven vinden
om hun eigenwaarde te behouden.
Laten we (zingend) bidden
Bidden we voor onze Kerkgemeenschap waarin iedereen een plaats
krijgt:
dat wij mekaar blijven oproepen om
samen dienstbaar te zijn aan Gods
Rijk.
Laten we (zingend) bidden
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
Zending en zegen:
Moge we met velen zijn om de weg
van de Heer mee voor te bereiden.
God kan overal gebeuren waar we
met compassie omgaan met onszelf
en anderen en oog hebben voor wie
hulp nodig heeft. Daartoe zegenen
we ons in naam van Vader, Zoon en
Geest.
Uit de viering van 6 dec. In Don Bosco
Opstellers: Chris Willocx en Hermien
Den Tandt

Ik wens je een plek met zicht op
de wereld en ramen naar de
zonnekant.
Ik wens je een plek met goede
grond waarin je als een boom
geworteld staat.
Ik wens je een jaar boordevol
verwondering en inspiratie.
Kris Gelaude
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‘Een nieuwe thuis voor de vleermuis’ - deel 1

‘Ferrariskaart van 1777, geraadpleegd op https://www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris/ op 29
november 2020.’
Afgelopen maand kende Vlaams minister van natuur Zuhal Demir de
nodige budgetten toe aan twee projecten, die de vleermuizenpopulaties op en rond onze abdijsite, willen ondersteunen. Zo keurde het
Agentschap voor Natuur en Bos de
projectsubsidies Natuur goed van
de Stad Leuven voor het herstel van
de oude Oosterdreef. Ook de projectaanvraag, waarbij Natuurpunt
Vlierbeek twee winterverblijfplaatsen voor vleermuizen wil inrichten, werd gehonoreerd.
Oosterdreef hersteld voor vleermuizen
Oude dreef als toegangsweg tot de
abdijsite
Ten tijde van de benedictijnenmonniken vormde de lange Oosterdreef,
terug te vinden op de Ferrariskaart
van 1777, één van de toegangswegen tot de Abdij van Vlierbeek. Deze
oude dreef liep - zoals de naam doet
vermoeden - vanuit oostelijke richting tot aan de voormalige Oosterpoort van onze abdijsite en sloot

vervolgens aan op de Eilandtuin (of
Abtstuin) - op de hoek van de boomgaard.
In historische documenten werd
de poort ook wel Lindenpoort genoemd. Deze benaming verwijst
hoogstwaarschijnlijk naar de nabijgelegen gemeente Linden, die
zich ten oosten van het abdijdomein situeert. Een andere mogelijkheid is dat de oude dreef geflankeerd werd door lindebomen en
dat de poort bijgevolg daaraan haar
naam dankte. Vandaag blijven van
het bouwwerk slechts enkele overwoekerde muurresten en een stenen brug bewaard. De Oosterdreef
zelf is nog duidelijk te situeren,
maar gaat grotendeels op in het huidige landschap.
Tot voor enkele decennia vormde het landschap rondom de Abdij
van Vlierbeek een volledig open terrein. Je kreeg dus al van ver een
mooi zicht op de benedictijnenabdij. De oude Oosterdreef vormde

de rand van een grote open kouter met een moeraszone waar twee
beken – de Molenbeek en de Vlierbeek - door stroomden. De beken
zijn nog steeds aanwezig, maar een
groot deel van de weilanden rond
de abdij zijn vandaag bebost. Die
bebossing is er vrij snel gekomen
door gebrek aan onderhoud. Met de
bebossing zijn ook de dreven, die
langs de waterlopen werden aangeplant, verdwenen. Ze zijn deels mee
opgegaan in het bos of op andere
plaatsen verdwenen gewoonweg de
bomen. Nochtans zijn dreven heel
waardevol voor vleermuizen - als
nestplaats, maar evenzeer als voedselgebied. De Laatvlieger (Eptesicus serotinus), de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) zijn soorten die nu reeds huizen op de zolders van de Abdij van Vlierbeek. In
hoeverre vandaag ook typische bossoorten voorkomen in en om de abdijsite is nog niet helemaal duidelijk.
Het herstellen van de historische
Oosterdreef is trouwens niet alleen
voor vleermuizen significant. Ook
voor heel wat andere soorten zoals paddenstoelen, kevers, (korst)mossen, … zal de herstelde dreef
met onder meer oude, aftakelende
bomen met dood hout een ecologische meerwaarde vormen. Doordat het bladstrooisel zich er bovendien minder zal ophopen en er
meer licht zal kunnen doordrin-
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damme
De coronapandemie en het coronabeleid

Februari – maart 2021
09/02/2021: Prof. Patrick Callaerts
Ons brein: hoe hersenen en gedrag
evolueren

30/03/2021: Prof. Arnoud De Meyer
Een Aziatische visie op de wereld
van morgen. De verschuiving van
het economisch en cultureel zwaartepunt naar het Oosten

16/02/2021: Prof. Peter Jones
(Over)leven
binnen
planetaire
grenzen. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid.

Inschrijvingen voor de lezingen van het
tweede semester

23/02/2021: Prof. Jelle Haemers
Vrouwenrechten in de geschiedenis: het perspectief uit de ‘donkere’
middeleeuwen
02/03/2021: Dr. Joke Wuestenbergs
Misdaaddokter: arts of detective ?
09/03/2021: Prof. Georgi Verbeeck
Hongarije: 100 jaar in de schaduw
van zijn verleden
16/03/2021: Dr .Ri Deridder
De toekomst van de gezondheidszorg in ons land

Op basis van de huidige vooruitzichten in verband met de corona-pandemie heeft de universitaire
overheid al laten weten dat UDLL
ook in het tweede semester van dit
cursusjaar de lezingen niet kan laten doorgaan met een publiek van
senioren in de aula De Somer.
De lezingen van het Tweede semester van cursusjaar 2020-2021zullen
eveneens in digitale vorm aangeboden worden, dus via rechtstreekse
streaming op dinsdagnamiddag om
14 uur, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken
via de video’s van de opnames.

23/03/2021: Prof. Anne-Mieke Van-

Een jaarabonnement voor 2021
komt op 40 euro.
Overschrijven:
Federatie Frando - Editienummer

gen dan in het aangrenzende bos,
zal hier een specifieke leefomgeving ontstaan. Voldoende drijfveren dus om deze historische dreef
in ere te herstellen.
Doel en aanpak van de herstelwerkzaamheden
Het Masterplan Vlierbeek wil de
oorspronkelijke opbouw van het
landschap rond de Abdij van Vlierbeek zo veel mogelijk nastreven. De
oude Oosterdreef zal daartoe over
een lengte van 250 meter hersteld
worden. Het gaat hierbij om het
eind dat loopt van aan het verbindingswegje tussen de Kortrijksestraat en het Negenbunderspad
tot aan de voormalige Oosterpoort
van de abdijsite.
Op langere termijn moet dit leiden tot bomen met holten die
door vleermuizen kunnen gebruikt worden als kolonieplaats. Op
korte termijn zal de herstelde dreef

alvast dienst doen als voedselgebied
voor de vleermuizen, die huizen
op onze abdijsite. Maar al even belangrijk is het herstel van de geleidende structuur tussen kolonieof dagrustplaatsen (de abdijsite) en
voedselgebieden in de ruimere omgeving (zoals het Lindenbos en het
Chartreuzenbos).
De aanplant van de dreef zal uitgevoerd worden tijdens het plantseizoen van 2021-2022. Waar mogelijk
zullen oude bomen opnieuw opgenomen worden in de dreefstructuur. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is of waar hiaten zijn ontstaan in de structuur zullen nieuwe bomen worden aangeplant.
(vervolgt)
©Tekst: Abdij van Vlierbeek in
samenwerking met Natuurpunt
Vlierbeek, Heemkundige Kring
Vlierbeek en de Stad Leuven.

BELGÏE TEST MONDMASKERS
Het bestuur van UDLL heeft het
cursusgeld voor digitale toegang
tot de lezingen van het tweede semester vastgelegd op 50 euro, wat
een bijdrage van minder dan 4 euro
per lezing betekent.
Iedere betalende cursist zal een persoonlijke inlog-link en een persoonlijk paswoord ontvangen, geldig voor de 12 geplande lezingen.
U kan inschrijven voor de UDLL-lezingen van het tweede semester van
cursusjaar 2021-2020 aan de hand
van de volgende betalingsgegevens.
- Bedrag: 50 euro
- Begunstigde: Universiteit Derde Leeftijd
Leuven vzw
- Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835
(BIC: KREDBEBB)
Let op: Omwille van redenen van
praktische organisatie vragen we in
te schrijven uiterlijk tegen 8 januari 2021.
Universiteit Derde Leeftijd Leuven
vzw Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven Tel: 016/32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be

PAROCHIEBLAD 2021
Sluit je weer bij ons aan?
We zien u graag op onze lijst terug!

‘Zicht op het open landschap rond de Abdij van Vlierbeek. Enkel de voormalige dreven
doorbreken het landschap.’ © Heemkundige Kring Vlierbeek.’

4330
BE65 7360 4731 0196 van
PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANTDBO
Amerikalaan 29 3000 Leuven
Mededeling: K&L 2021 Federatie
Frando - Naam, adres abonnee, parochie

Het Vito in Mol gaat als eerste Belgische organisatie de FFP2- en FFP3-mondmaskers voor de zorgsector testen. Het heeft daarvoor een
Europese accreditatie gevraagd én
gekregen.
‘Vandaag moeten bedrijven in ons
land de mondmaskers die ze produceren laten testen in het buitenland, vaak in Spanje en Duitsland.
De wachttijden konden oplopen tot
vier of zelfs acht weken’, zegt Gert
Otten, projectverantwoordelijke bij
Vito.

Volgens Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, is het ook
voor de ziekenhuizen belangrijk
dat mondmaskers nu ook hier worden getest. ‘Ziekenhuizen krijgen
soms een aanbieding om maskers
in het buitenland aan te kopen. Als
ze niet zeker zijn van de kwaliteit,
kunnen ze de maskers in Mol laten
testen en moeten ze dus niet meer
wachten op goedkeuring in het buitenland.’ zegt Crevits.
(cw) Krant Het Nieuwsblad – 16 december
2020

KALENDERBLAADJE
Er zijn er niet zoveel
als Jan de doper,
zo gelouterd, zuiver van bedoeling
dat het waar was wat hij zei:
Ik doe het niet voor mezelf.
Het gaat om Hem die na mij komt.
Het gaat om beter leven met allen.

Van die mensen zegt evangelist
Marcus:
Hier begint het goede nieuws van
Jezus Christus werkelijk te worden
Zoals Johannes de doper – Viering van 6
dec. In Don Bosco
(Uit: Waar ben je te vinden, adventsbezinning '90 – Kipdorp)

