
In de zomer zijn we lomer dan an-

ders. Alles verloopt trager. We ne-

men onze tijd. We genieten van

lange avonden. We voeren gesprek-

ken zonder einde bij de ondergaan-

de zon. We koesteren de dagen die

straks weer korten voor ze lengen.

Hoehoudenwedatgevoelvast?

Datgevoelvaneindelozetijd?

Datnietsmoetmaarzoveelkan?

Hoe blijven we drijven op de warme

golvenvandiekalmezee?

Sluit jeogen.

Voeldezee.

De zee van tijd heeft het mooiste

strand.

DE ZEE VAN TIJD HEEFT

HET MOOISTE STRAND
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Met een gift van 40 euro* op de re-

kening van “A vaccine for everyone”

bij de Koning Boudewijnstichting

zorgt u zelf voor de vaccinatie te-

gen Covid-19 van 8 personen elders

in de wereld. We willen benadruk-

ken dat ook kleinere giften erg wel-

kom zijn: het aantal donoren is als

signaal even belangrijk als het tota-

lebedragvandezeactie.

Stort uw bijdrage op het reke-

ningnummer

BE10 0000 0000 0404 van de Ko-

ningBoudewijnstichting

met vermelding van de ge-

structureerde mededeling: +++

623/3640/20093+++

*Giften vanaf €40 zijn fiscaal af-

trekbaar waardoor u 45 % ervan re-

cupereert via uw belastingaangifte.

De Koning Boudewijnstichting be-

zorgt u hiervoor begin 2022 een

fiscaalattest.

Een suggestie kan zijn om de prijs van je

eigen vaccin of van de vaccins van je fami-

lie door te storten om zo ook anderen op de

wereld de kans te geven tot vaccinatie. Een

vaccin kost aan de Belgische staat, naar-

gelang van de producent, tussen €1,78 en

€14,8. Het wereldwijde COVAX program-

ma koopt zijn vaccins aan voor gemiddeld

$5,2of€4,3.

Meer informatie vindt u op de web-

site van A vaccine for every-

one: sites.google.com/view/avacci-

neforeveryone (de link kopiëren naar

de taakbalk)

Klik hier voor: Overlegmet Miriam Ki-

tir, Minister van Ontwikkelingssa-

menwerking

Voor een meer rechtvaardige

verdeling van de Covid-vaccins

wereldwijd!

Het ziet er naar uit dat wij in de vol-

gende maanden forse vooruitgang

blijven boeken in de strijd tegen

de Covid-epidemie. Een aantal lan-

den, waaronder België, zijn inder-

daad goed op weg, maar het groot-

ste deel van wereld is dat niet. Mo-

menteel gaat maar 1% van alle vac-

cinsnaardearmelanden!

In de jaarlijkse vergadering van de

WHO - recent op 24 mei - haal-

de de directeur-generaal Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus nog hard uit

naar het schandaal van de ongelij-

ke verdeling van de vaccins: “Een

kleine groep landen koopt de meerderheid

van de vaccins en controleert daarmee het

lot van de rest van de wereld”. Tedros

roept op om meer vaccins ter be-

schikking te stellen van het inter-

nationale vaccinatieprogramma. Op

de recente G7-top van de westerse

vooraanstaande economieën en Ja-

pan voelde men zich genoodzaakt

om iets extra’s te doen en wil men

de helft van de meerderjarige Afri-

kanen een betaalbare inenting gun-

nentegen….eind2023!

Met enkele medestanders hebben

we onder de vleugels van de Ko-

ning Boudewijnstichting de actie

‘A Vaccine for Everyone’ opgestart,

een burgerinitiatief met de bedoe-

ling om via giften van gewone bur-

gers extra vaccins aan te kopen

voor de arme wereldbevolking, bin-

nen het wereldwijde COVAX-vacci-

natieprogramma. Het ingezamelde

geld zal doorgestort worden naar

dit vaccinatieprogramma en zorgt

onmiddellijk voor extra vaccins el-

dersopdewereld.

In de eerste plaats vinden we dat

deze coronapandemie een uitnodi-

ging is tot concrete solidariteit tus-

sen de meer en de minder begoe-

de mensen en landen. Het is onze

opdracht om op deze planeet zorg

te dragen voor elkaar. Bovendien

heeft het totaal geen zin om alleen

ons eigen land of ons eigen con-

tinent veilig te stellen. Het virus

blijft zich wereldwijd verspreiden

en hoe langer de pandemie duurt,

hoe meer kans er blijkt te zijn op

nieuwe en meer besmettelijke mu-

taties.

Initiatiefnemers: Marc Eneman

(psychiater), Elisabeth Eneman

(juriste), Erik Hendriks (adviseur

Sylvester-TV), Herman Wouters

(orthopedagoog), Renier Nijskens

(ere-ambassadeur en voorzitter van

de Koninklijke Belgische-Afrikaan-

seUnieKBAU).

Contact Nederlandstalig: Her-

man Wouters h.wouters@world-

online.be 0473 531071 en Marc

Eneman marc.eneman@yahoo.com

0497 754380 Contact Fransta-

lig: Renier Nijskens reniernijs-

kens@yahoo.com

Help persoonlijk het COVAX-programma in de arme landen!

De pedagogie: dankbaar zijn

om te mogen opvoeden

Als kinderen en volwassenen in

een school in verbondenheid le-

ven, dan ontstaat in het beste ge-

val een betere wereld. Een wereld

waarin niet meer grijpen en voor

zichzelf houden het belangrijkste

is,maarwelgevenendelen.

Het is een plaats waar men valt,

maar ook weer opstaat, waar ver-

driet bestaat en toegelaten wordt ,

maar waar hoop en toekomst nooit

weg zijn. Een plaats waar kinderen

elke dag opnieuw geboren worden.

Een plaats waarvoor we alleen maar

heelergdankbaarkunnenzijn.

De religie: dankbaar zijn om te

mogen leven

Religie is dankbaar zijn voor al

het goede dat er in je leven ge-

beurt. Dankbaar zijn voor heel je

leven – voor goed en kwaad, blije

en zorgelijke momenten, voor al-

les wat gelukt en mislukt is, voor

wat beloond en niet beloond is –

vergt geestelijke oefening. Dankba-

re mensen zijn we pas echt als we

dank kunnen zeggen voor alles wat

het leven ons gebracht heeft. Zo-

lang we ons leven verdelen in men-

sen en gebeurtenissen die we ons

willen herinneren, en andere die

we willen vergeten, accepteren we

ons leven maar gedeeltelijk. Religie

is niet bang zijn om onder ogen te

zien wat er in ons leven gebeurd

is en hoopvol zijn om wat gebeu-

ren kan. Het is vertrouwen dat je in

Godsliefdeje levenleidt.

De filosofie: dankbaar zijn om

te kunnen denken

Het filosofische denken is het zich

verwonderende en vragende ver-

wijlen, het herdenkende gedenken,

het niet grijpende, maar het ont-

vangende vernemen. Filosofie is

aandacht schenken aan het meest oor-

spronkelijke gebeuren, geheel open

voor het geheim, bereid te ontvan-

gen, een en al oor, luisterend naar

de oudste boodschap die op ons toe-

komt. Het filosofische denken gaat

niet achteloos voorbij aan wat oor-

spronkelijk gegeven is. Het denken is

als antwoord op dit geven in diepste

wezendanken.

(geïnspireerddoorMartinHeidegger)

DRIE MANIEREN OM OVER DANKBAARHEID TE SPREKEN

FEDERATIE FRANDO
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Als je ervan

kan dromen

kan je het

ook doen

Vóór coronatijd konden we dit lied

nog feestelijk luid samen zingen.

Eeeee ...viva España !!! Helaas, co-

vid heeft op Spanje een domper ge-

zet. ‘Een werelddeel’ noemt Cees

Noteboom het. Ons lokten destijds

het binnenland met weerbarstige

bergen, dorre woestijnlandschap-

pen en eindeloze olijfboomgaar-

den. Halfverlaten dorpen soezend

in verzengende hitte. De Spaanse

bewoners vormden de spil van het

rondtrekken.

De meeste buitenlanders echter

blijven plakken en bakken aan de

kust in een blakende zon, een medi-

terrane zon. De blauwe zee lokt. Ja,

het land is groot genoeg. Er is voor

ieder wat wils...

Spanje is een land waar dromen

waargemaakt worden of illusies

pijnlijk doorprikt. Waar thuisge-

voel en er zich definitief vestigen

vaak veranderen in bitter heimwee.

Wij mensen kunnen niet zomaar

wennen, kunnen niet overal aar-

den. Velen die de stap wagen van

vast verblijf over de grenzen heen

verlangen na de eerste maanden te-

rug naar wat eens hun stekje was in

het thuisland. Ik ontmoette Odette

en Juul.

Zij vertellen: ‘Nee, ik kan hier niet

wennen...’ zucht Odette, ‘is dat nu

onze pensioendroom?’ 'We vergis-

ten ons,’ beaamt Juul.’ ‘Hier zit-

ten we nu voor drie jaar op een

appartement in Benidorm! En he-

laas, ons eigen huisje en tuin in

België zijn verhuurd.’ ‘Wat heb-

ben we ons laten verleiden,’ jam-

mert zijn vrouw, ‘een flat op het

zevende met zicht op zee! Jongens

toch, een spleet blauw in de verte,

nauwelijks zie je of het lucht of wa-

ter is. En een ruim terras, jawel een

enge strook. Op korte afstand van

de dijk... ach, minstens een kwar-

tier stappen.’ Haar oogranden zwel-

len rood. ’Vooral mijn tuin mis ik',

geeft Juul grif toe. Zijn jonge asper-

ges die hij thuis teelt smelten als bo-

ter in de mond en zijn verrukkelijk

van smaak. En Odette, die mist haar

koffiekransje met vriendinnen. Ze

mist de senioren van Okra. Ze mist

in hun naburige dorp de stacaravan

waar ze wekelijks naartoe trokken.

Spanje! Hoe hebben ze er beiden

naar uitgekeken, centjes voor op-

zij gezet, vrienden en familie verla-

ten. O ja, de kinderen en kleinkin-

deren zijn één keer geweest en dat

was best leuk. Maar een tweede keer

is er niet meer van gekomen. Nog

anderhalf jaar loopt hun huurcon-

tract in Spanje en thuis, maar hun

heimwee knaagt bitter. Wat moet je

hier ook de godganse dag doen? Je

kan toch niet immer die dijk aflo-

pen van de Levante naar de Poniën-

te en terug.

Plots rekt Juul zich recht in de ze-

tel, kijkt zijn goede Odette in de

ogen en roept: ‘Schatteke, ik heb het

gevonden! We verlaten Benidorm!

We proberen het appartement hier

te verhuren en we trekken tijdelijk

in onze caravan'. Odette weet niet

wat ze hoort of ziet, zij krijgt een

blos op de wangen. Ze vliegt Juul

rond de hals.

Na veel Spaanse palabers en pape-

rassen zijn ze terug naar België

vertrokken. Terug naar hun kleine

dorp en ja voorlopig terug in de ca-

ravan. Odette springt nu dagelijks

vrolijk op haar fiets om Jeannine

goeiedag te zeggen. 's Vrijdags gaat

ze naar de markt in Leuven en 's

zondags drinken ze na de hoogmis

een stevige pint met de andere paro-

chianen. En gelukkig dat ze zijn!

Dit heeft ze Juul nog niet verklapt

maar volgende week is het in de

caravan koffieklets met haar vrien-

dinnen! Ze telt de dagen af. En Juul,

ja Juul heeft een strookje grond ge-

vonden waar hij nu asperges op gaat

telen. Ze wisten het niet, maar ei-

genlijk is dit gewone alledaagse le-

ven hier met hun beiden op het

platteland hun mooiste pensioen-

droom. Moet je daarom zo oud ge-

worden zijn om dat te beseffen.

Lokt de Spaanse zon je deze vakan-

tie, geniet ervan en ‘Buen viaje!’

MiaBertmans

VIVA ESPANA!

Wij hebben een hoop nodig

die de mens weer smaak kan geven

voor de toekomst,

moed tot de vrijheid en hartstocht

voor het mogelijke

en daardoor zijn droefgeestigheid

over de situatie

waarin zijn leven en zijn maat-

schappij verkeren, overwint.

(Schrijver: onbekend )

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 juli

17de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 1 augustus

18de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 8 augustus

19de zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communievie-

ring

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Cécile Van Hoecke

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 15 augustus

O.L.V. Hemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 juli

17de zondag door het jaar B

11 u. viering met CD-muziek

Intentie: Vrome stichting

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenho-

ven

Homilie: pater Luc Van den Wijn-

gaert

Beelden : Hubert Gorissen

Zondag 1 augustus

18de zondag door het jaar B

11 u. viering met CD-muziek

Intentie: Vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 8 augustus

19de zondag door het jaar B

11 u. woorddienst met CD-muziek

Intentie: Vrome stichting

Voorganger: Myriam Neves

Assistent: Hilde Pex

Homilie: Myriam Neves

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 15 augustus

O.L.Vrouw Hemelvaart

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

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.

In juli: Pauze

Vieringen in augustus:

1, 15 Maria Tenhemelopneming en

29 augustus 2021

VIERINGEN

Jezus vraagt zijn leerlingen niets mee

te nemen voor onderweg: geen stok, geen

voedsel engeengeld.

We zouden dit kunnen parafraseren naar

vandaag: laat alles achter en bekommer u

om niets, niet om wat is geweest, en niet

om wat komen zal. Laat ook uw ideeën ,

uw begrippen en uw oordelen achter. Er-

vaar elkmomentmet openhart enwakke-

regeest.

Een uitdrukkelijker aanmaning om in

het nu-moment te leven is nauwelijks

denkbaar.

Agnes D’Hoogh – Dumon

(Uit haar inleiding op het boek ‘Lezingen

-10-‘ vanBenoîtStandaert )

Nu de corona pandemie ons min-

der in de greep heeft, willen we

graag onze tweewekelijkse medita-

tiegroep terug opstarten.

Hoewel je meditatie zeer goed al-

leen kunt beoefenen, doet het toch

ook deugd om het in groep te bele-

ven. En voor de minder standvasti-

ge leerlingen, is het een goede mo-

tivator om door te gaan.

We blijven voorzichtig en volgen

de corona-maatregelen.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum om 20 u.

Afhankelijk van de beschikbaarheid

zal de bijeenkomst doorgaan in de

grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand augustus: maandag 2, 16 en 30

Maandseptember:maandag13en27

Maandoktober:maandag11 en25

Maandnovember:maandag8en22

Maanddecember:maandag6en20

Wil je graag aansluiten bij onze

groep, neem dan contact op met

Katrien Rombouts

katrien.rombouts@hotmail.com

Of 049 884 10 43
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VADERDAG

Dit jaar was dit op zondag 13 juni

2021

Aan allen die vaderlijk zorgen: hopelijk

werd het ook dit jaar een fijne Vaderdag

voor jullie!

Lieve Neukermans Don Boscoparochie

OnzeVaderverborgen

H. Oosterhuis

OnzeVaderverborgen,

Uw naam worde zichtbaar in ons,

Uwkoninkrijkkomeopaarde,

Uwwilgeschiede.

Een wereld met bomen tot in de he-

mel

Waar water schoonheid, en brood,

Gerechtigheid isengenade.

Waar vrede niet hoeft bevochten,

Waartroostenvergevingis

Enmensensprekenalsmensen,

Waar kinderen helder en jong zijn,

Dierennietwordengepijnigd,

Nooitéénmensmeergemarteld,

Nietéénmensmeergeknecht.

Doofdehel inonshoofd,

Leguwhandoponshart,

Breekhet ijzermethanden,

Breekdemachtvanhetkwaad.

Van U is de toekomst, kome wat

komt.

https://www.youtube.com/watch?-

v=NsdRnPkoCpQ

Onze Vader verborgen

In Leuven worden steeds meer kin-

deren geboren met een moeder

wiens eerste taal niet Nederlands is.

Dat blijkt uit cijfers van opgroeien.-

be.

In 2020 had nog 56,3 procent van

de Leuvense borelingen een moe-

der wiens moedertaal Nederlandsta-

lig was. Dat is bijna 10 procent min-

der dan in 2012, amper acht jaar ver-

der.

“Dat ligt ook in de lijn met de be-

volkingscijfers, die tonen dat onze

stad aan het internationaliseren

is”, zegt schepen van Burgerzaken

DirkVansina.

“Ook bij de huwelijken zie ik steeds

meer internationale koppels”,zegt

Vansina. “Dat is ook niet vreemd in

een stad met meer dan 150 nationa-

liteiten. Het gaat heel vaak om kop-

pels waarvan een of beide partners

tewerk gesteld zijn bij bedrijven als

Imec, UZ Leuven of de KU Leuven,

bedrijven die een grote rol spelen

in de internationalisering van onze

stad. Dat zijn vaak ook jonge men-

sen, die hier trouwen en kinderen

krijgen.”

(hsb) Het Nieuwsblad van 27 mei 2021

©pixabay

Leuven wordt steeds

internationaler

Het parochieblad is nog in vakan-

tiesfeer.

Dit nummer 29 (30-31) verschijnt

dus op een dinsdag, 20 juli 2021.

(Op de gewone woensdagse ver-

schijningsdag is het dit jaar de Na-

tionaleFeestdag.)

Dan komen weer twee parochie-

blad-loze weken: woensdag 28 juli

enwoensdag4augustus.

Vanaf woensdag 11 augustus keren

we met parochieblad 32 terug uit va-

kantie en zetten de gewone weke-

lijkseregelmaatweer in.

Wij hopen dat jullie nog kunnen

genieten van zonnige – niet al te

warme!–tijden.

En dat er nog genoeg uitrustende

momenten in uw vakantieperiode

tevindenzullenzijn.

VAKANTIEREGELING

KERK&LEVEN

Robin Williams

Lente is de natuur die zegt:

’tijd voor een feestje!’

3FEDERATIE FRANDO

Een goede traditie wordt liefst niet

onderbroken, zelfs niet door een

‘pandemie’, een wereldbedreigende

‘pest’, letterlijk en figuurlijk, die

ongewone maatregelen meebrengt.

De Abdij van Vlierbeek, gesticht in

1125, heeft door de eeuwen heen

veel gevaren gekend. Benedictijn-

se monniken hebben er een bloei-

ende entiteit van gemaakt. Met het

afschaffen van de kloosters maakte

‘Completen in Vlierbeek op 14 augustus 2019’

de Franse Revolutie hier een einde

aan. Vanaf de stichtingsjaren leef-

den en werkten monniken hier zo-

als in zoveel andere abdijen, on-

der het motto ‘Ora et Labora’, bid en

werk. De regel die gevolgd werd was

de Regel van Benedictus. In die re-

gel werd op een vrij precieze wijze

vastgelegd hoe de 150 psalmen elke

week moesten gezongen worden en

hoe elke dag moest eindigen met de

‘Gregoriaanse Completen’ gevolgd

doordeGrote stilte.

In 2006 ontstond in Vlierbeek

een traditie waarbij vrijwel elk jaar

een koor zangers werd samenge-

bracht. Zij streefden ernaar dit te

doen met een verantwoorde, rus-

tige en rustgevende expressiviteit,

gebaseerd op de ondertussen - se-

dert het begin van de 19de eeuw

herontdekte - originele manuscrip-

ten. Terwijl het gregoriaans door de

eeuwen heen de bron was voor heel

wat schitterende muzikale meester-

werken, was dit niet het geval in

de dagdagelijkse liturgie. Daar ken-

de het gregoriaans een enorm ver-

val. De restauratie was hoognodig.

Komt en luistert! De traditie die in

Vlierbeek een nieuw leven heeft ge-

kend, telkens op 14 augustus - voor-

avond van het Mariafeest - zal ho-

pelijk ook dit jaar worden verder-

gezet. De modaliteiten betreffende

corona worden verder opgevolgd.

Begin augustus maken we kenbaar

hoe de completen – coronaproef –

zullenplaatsvinden.

Completen in Vlierbeek

Een leven zonder reizen is voor

veel mensen van onze tijd en onze

streken ondenkbaar. Op reis gaan

is (bijna) net zo belangrijk gewor-

den als je studie, je werk, je re-

latie of je gezondheid. Wie niet

van reizen houdt, wordt argwa-

nend bekeken, alsof je dan onmo-

gelijk een volledig mens kunt zijn.

Op reis gaan kan leuk of ontspan-

nend zijn, maar ik geloof niet dat

reizen onontbeerlijk is voor je ont-

wikkeling. De meest ingrijpende

dingen in een mensenleven gebeu-

ren gewoon thuis. Of het nu groot

geluk, hartverscheurend verdriet,

trouweloos verraad of onverwach-

te tederheid is, je maakt het meestal

thuis mee, met je ouders, broers en

zussen, en later je partner en je kin-

deren, of je vrienden. Op reis heb

ik vaak het gevoel dat ik niet hele-

maal deel uitmaak van wat er zich

afspeelt.

De manier waarop mensen elders

over straat lopen, de blikken en

woorden waarmee ze elkaar begroe-

ten, verschillen van wat wij gewend

zijn. Ik kijk er geïntrigeerd naar en

vind het soms moeilijk om in te

schatten wat er schuilt achter hun

gebaren en gezichtsuitdrukkingen.

Was die repliek grappig bedoeld of

helemaal niet? Is het onbeleefd om

dit of dat voor te stellen? Je moet

je aanpassen aan de uren waarop

je kunt gaan eten op restaurant. Je

vraagt je af of je hier hand in hand

kunt lopen. En hoe lang moeten

je mouwen of je rok best zijn? Op

de markt of in de supermarkt kijk

je met gulzige ogen naar het grote

aanbod aan onbekende groente en

fruit, maar kiezen wordt moeilijk.

Hoe langer je ergens bent, hoe meer

je merkt dat het er misschien wel

anders uitziet, maar dat het vaak

draait om dezelfde dingen: familie,

vrienden, werk en plezier. Daarin

vinden mensen over de hele wereld

elkaar. Toch blijven er altijd klei-

ne verschillen. En dan wordt het

pas interessant. Als je merkt dat het

echt heel gewoon is om wildvreem-

de mensen binnen te laten in je

huis en ze zelfs op het eten te vra-

gen. Dat duurt bij ons meestal een

stuk langer. Als je ziet hoe ouders

omgaan met hun kinderen, en hoe

bepalend de band tussen de genera-

ties kan zijn. Als je subtiele lagen in

werkverhoudingen merkt die heel

anders zijn dan bij ons. Als je hoort

hoe geloof meespeelt in hun leven.

Als je meegetrokken wordt in hun

maniervanfeesten.

Die kleine verschillen zetten je aan

het denken over hoe het bij ons is.

Waarom wij de dingen doen zoals

we doen, en of dat soms niet an-

ders kan. Soms kan op reis gaan een

echte eye opener zijn. Je ontdekt ge-

woontes of regels waarvan je wel

een stekje wilt meenemen, dat ook

bij ons zou kunnen wortelschie-

ten. Niet zomaar een souvenir om

op een kast te zetten,maar iets dat je

echtkuntinbouweninjeleven.

Reizen zijn altijd te kort. Pas als je

ergens enkele maanden of een jaar

kunt wonen, leer je een stad of een

land echt kennen. Je ervaart waar

mensen warm voor lopen of on-

verschillig voor zijn. Die tijd heb

je ook nodig om weer de verschil-

len te zien tussen de mensen gin-

der. Want die zijn natuurlijk net zo

grootalsbijons.

Op reis kun je prachtige dingen

zien: ongelooflijke landschappen

en schitterende kunstwerken. Maar

om een streek echt te begrijpen,

moet je banden kunnen aangaan

met de mensen die er wonen. En

daar is tijd voor nodig. Dan pas

komt het goddelijke in de mensen

dieerwonenechtnaarboven.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/meer-dan-een-souvenir/)

gepubliceerd op 5 juli 2019

Meer dan een souvenir

Wij hebben allen uitgekeken naar

demooie zomerse dagen.Maar som-

mige dagen kunnen pittig heet wor-

den! Voor iedereen die verkoeling

zoekt, maken wij het gezellig en

openen wij de kerk op de heet-

ste dagen van juli en augustus.

Elke dag dat het KMI een tempera-

tuur van 30°C of meer voorspelt,

openen wij de kerk van 14 tot 18

uur.

In samenwerking met de parochie-

zaal voorzien wij frisdrank aan

de gekende democratische prijzen.

Er wordt ook gratis water van de

kraan voorzien. Alcoholische dran-

kenwordennietaangeboden.

Iedereen is hartelijk welkom!

Verdere info kan u steeds bekomen

bij

Marion Van Wouwe

tel.0494446708

marion.vanwouwe@gmail.com

Denise Meeus

Tel.0491873689

jos_vanaerschot@hotmail.com

ZOMERS HITTEPLAN 2021

St.-Franciscusparochie



Leuven trakteert bewoners op zo-

merseconcerten

Van 20 juni tot 28 augustus 2021 speelden

en spelen Belgische en Nederlandse beiaar-

diers concerten op vier Leuvense beiaarden.

De reeks startte op de Vredesbeiaard

vanAbdijvanPark.

De concerten hadden plaats op za-

terdagnamiddagen 20 en 27 juni en

4en11 juliom15u.

Op 25 juli neemt de beiaard van

de Sint-Geertruikerk de fakkel over

voordevolgendevierconcerten.

Op zondagen 25 juli, 1 augustus, 8

augustus en 15 augustus om 15 u.-

Luisterplaats: Binnentuin van de

Sint-Geertruiabdij

De beiaard van de Universiteits-

bibliotheek aan het Ladeuzeplein

zorgt ’s avonds voor extra sfeer in

destadmetconcerten.

Op donderdagen 5 augustus, 12 au-

gustus, 18 augustus en 26 augustus

om20:30u.

Luisterplaats: Mgr. Ladeuzeplein

(metvideo)–tuinErasmushuis

De beiaard van het Groot Begijnhof

sluit Leuven Bells af met vier con-

certen.

Op zaterdagnamiddagen 7 augus-

tus, 14 augustus, 21 augustus en 28

augustusom15u.

Luisterplaats: Verschillende loca-

ties inhetGrootBegijnhof.

Uit de tekst van (hsb) Het Nieuwsblad –

17 juni 2021

En website Leuven: Leuven Bells 2021

uitinleuven.be/leuvenbells#

Sint-Geertrui

Groot begijnhof

BEIAARDFESTIVAL

VolgendeHartbovenHard-dag

Wij komen samen op zaterdag 18

september2021.

Zet het al maar in je agenda. We ste-

ken dan onze koppen weer bij el-

kaar voor een onvergetelijke Hart

boven Hard-dag. Hier ontmoet je

sympathisanten, hier worden idee-

ën gelanceerd, hier is er uitwisse-

ling tussen lokale of nationale plan-

nen…

Kortom, de ideale gelegenheid om

kennis te maken met de beweging,

ookals je jenognietactief inzet.

We gaan ervan uit dat we elkaar dan

weer in levende lijve kunnen ont-

moeten.Hoera!

Wat is voor Hart boven Hard goede

zorg:

Goede zorg is voor ons zorg die toeganke-

lijk, verbindend en zingevend is.

We vinden goede zorg in zorgprak-

tijken:

*die persoonsgericht zijns – aan-

sluiting zoekend op de mens als

zingevendpersoon

*die tijd en ruimte maken voor dia-

loog tussen gelijkwaardige perso-

nen over wat gepaste zorg hier-en-

nukanbetekenen

*die betrokken zijn op de leefsitua-

tie van de persoon en het hele net-

werk

*die de persoon helpt om zijn kwa-

liteiten en interesses waar te maken

en als volwaardige medeburger deel

te nemen aan het maatschappelijk

leven

Recht doen aan deze vier punten be-

tekentondermeer:

*opbouwen van een vertrouwens-

band en uitwerken van een gestruc-

tureerdzorgtraject

*tijd en ruimte maken voor echt

ontmoetenensamenzoeken

*aandacht en waardering hebben

voor de zorginzet van de informele

zorgverleners

*aandacht geven aan inclusie op alle

levensdomeinen

Knelpunten in gehandicaptenzorg

Oproep: denk mee na over actie

rond knelpunten in de gehandicap-

tenzorg.

De werkgroep Zorg om Zorg van

Hart boven Hard verspreidde tus-

sen half december 2020 en begin fe-

bruari 2021 een bevraging over de

huidige ontwikkeling in de gehan-

dicaptenzorgvoorvolwassenen.

De vaststellingen zijn niet min: er

zijn fikse knelpunten die een gron-

dige herziening vragen van het

huidig beleid, zoveel is duidelijk.

Bedenk mee actie: afspraak op 26

september2021.

Werk je graag mee aan acties voor

verandering?

Hou zondag 26 september 2021 vrij.

In Gent willen we elkaar in levende lijve

treffen. We stellen een actieplan voor en

werken dit samen concreet uit. Iedereen is

welkom!

Schrijf je vrijblijvend in, en we be-

kijken samen met jou hoe je mee

kan doen. We houden je, na in-

schrijving, in elk geval op de hoog-

te.

Info@hartbovenhard.be

Leuven: leuven@hartbovenhard.be

–WebpaginaLeuven

http://hartbovenhard.be

HART BOVEN HARD

4 FEDERATIE FRANDO

De coronacrisis heeft ons verplicht

de lezingen van cursusjaar 2020-

2021 te laten doorgaan onder vorm

van webinars die via livestreaming

konden gevolgd worden en waar-

van de opnames nog steeds kunnen

bekekenwordenopdegekendeweb-

site.

We kijken wel ongeduldig uit naar

de dag dat de lezingen weer kun-

nen doorgaan in onze vertrouwde

aula De Somer, waarbij ook de soci-

ale contacten terug mogelijk zijn.

We hopen het cursusjaar 2021-2020

eind september te kunnen starten

indeaula.

We houden er echter rekening mee

dat aanvankelijk misschien slechts

een gedeeltelijke bezetting van de

stoelenistoegelaten.

Het bestuur van UDLL heeft daar-

om besloten de lezingen van 2021-

2022 te organiseren, uiteraard on-

der voorbehoud van de maatregelen

opgelegd door de nationale, Vlaam-

seenuniversitaireoverheden.

*De lezingen zullen eveneens live

gestreamd worden vanuit de aula

zodat cursisten die niet kunnen

aanwezig zijn, de lezing live kun-

nen volgen via computer of tablet

(al dan niet verbonden met TV-

scherm.)

Iedere cursist ontvangt daartoe de

link en een paswoord om de lezing

te kunnen volgen via livestrea-

ming. De cursisten zullen de opna-

me van de lezingen achteraf tevens

met een paswoord kunnen bekijken

opdeUDLL-website.Deopname-ap-

paratuur werd onlangs vernieuw-

d, zodat de livestreaming en de op-

names een nagenoeg vergelijkbare

kwaliteit zullen hebben als de we-

binars tijdens het voorbije cursus-

jaar.

*Indien we moeten starten met

een beperkte bezetting van de au-

la, zal een reserveringsysteem ge-

bruiktworden.

Ongeveer een week vóór een lezing

ontvangt u per e-mail de samenvat-

ting van de lezing met ook een kort

CV van de spreker, en daarbij de

link om een plaats te reserveren in

de aula voor de betrokken lezing.

Als u tijdig kan reserveren, ont-

vangt u een bevestiging die u toont

aan de ingang, hetzij op papier, het-

zijopuwsmartphone.

Zodra alle beschikbare plaatsen toe-

gekend zijn, is reservatie in de aula

Pieter De Somer voor die specifieke

lezing niet meer mogelijk. Voor de

weken nadien kan er dan opnieuw

gereserveerdworden.

*De vragenronde na de lezingen

wordtandersgeorganiseerd.

Tijdens de lezing of tijdens de pau-

ze kan u uw vraag of vragen op pa-

pier zetten en die vragen worden

dan opgehaald tijdens de pauze. Bij

voorkeur brengt u zelf een blad pa-

pier mee. Een andere mogelijkheid

is dat u uw vraag of vragen door-

stuurt met uw smartphone, concre-

te richtlijnen daarvoor zullen nog

gegevenworden.

Cursisten die de lezing volgen via

hun computer thuis of elders kun-

nen hun vragen elektronisch door-

sturen zoals dat het geval was bij de

webinars tijdens het voorbije cur-

susjaar.

*Aan de ingang zal geen gedruk-

te samenvatting van de lezing meer

worden uitgedeeld. Er wordt ook

geen gedrukte folder van het Alge-

meen Programma meer gestuurd of

uitgedeeld.

Op de digitale folder kan het

programma van de lezingen van

cursusjaar 2021-2020 geraadpleegd

worden. U vindt er tevens het voor-

woord en nuttige informatie over

UDLL

Het inschrijvingsgeld voor cursus-

jaar2021-2022blijftbehouden

Bedrag: 50 euro voor een abonne-

ment met toegang tot de aula (in-

dien nodig met een reserverings-

voorwaarde) - 30 euro voor een digi-

taalabonnement.

-Begunstigde : Universiteit Derde

leeftijdLeuvenvzw

-Rekeningnummer: BE57 7380

42244835(BIC:KREDBEBB)

-Persoonlijke gestructureerde me-

dedeling

Door in te schrijven verklaart u

zich akkoord dat de contactgege-

vens die u verstrekt, gebruikt wor-

den om u te contacteren in de con-

text van deze lezingen en voor alle

nuttigeopvolgingervan.

Enkel indien uw eerder meegedeelde ad-

ministratieve gegevens gewijzigd zijn,

moet u het inschrijvingsformulier

opnieuwinvullen.

Namens het Bestuur van UDLL

wensen we jullie allen een aangena-

me, zonnige en vooral gezonde zo-

mer.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

HuisEigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

RPR Leuven – Ondernemingsnum-

mer458.773.277

Kalenders van Bond Zonder Naam

Met inspirerende spreuken en war-

me beelden kleuren we graag zoveel

mogelijk huiskamers en keukens,

kantorenenkleinstekamertjes.

Als je een kalender koopt steun je

er in één moeite ook de sociale pro-

jecten van BZN mee. De opbrengst

gaat immers naar BZN-initiatieven

die de meest kwetsbare mensen in

Vlaanderen een duwtje in de rug ge-

ven: kwetsbare gezinnen in armoe-

de, dak- en thuislozen en ex-gede-

tineerden die willen herkansen in

onzesamenleving.

*Dehangkalender

(https:/www.bzn©.be/

nl/zinvol-winkelen#183)

is een vaste waarde en vindt zijn

weg naar duizenden keukens en

huiskamers. Ook op kantoor is deze

gebruiksvriendelijke kalender een

handigeplanner.

Formaat: L 33,6 - B 23,7 cm

Prijs: 12 euro (incl. btw)

*Denieuwestaankalender

(https:/www.bzn©.be/

nl/zinvol-winkelen#184 )

doet je dagelijks even stilstaan. Elke

dag een verrassende dagspreuk en

een sprekende foto geven je de kans

omna te denken overwat er écht toe

doet.

Formaat: H 10 cm – L 15 cm

Prijs: 16 euro (incl. btw)

*Voordescheurkalender

(https:/www.bzn©.be/

nl/zinvol-winkelen#185)

bedacht de jonge illustratrice Fem-

ke van Woensel (https://femke-

vanwoensen.nl/ ) vrolijke illustra-

ties bij zinvolle dagspreuken. Een

nieuwe, pittige verpakking en het

ideale cadeautje voor je vrienden.

Formaat: 18 cm – B 13 cm

Prijs: 14 euro (incl. btw)

BOND ZONDER NAAM

Herentalsebaan 74 – 2100 Deurne

BE33 5230 8009 0048

BIC TRIOBEBB

Je kan ook kopen via BZN Huiswin-

kels injebuurt:

https://www.bzn.be/nl/huiswinkels

3010 Kessel-Lo – Lentedreef 25

Greet Frans en Thierry Buysse

Telefoon;016462981

Enkel BZN Kalender (van sept. tot dec.)

3030Herent–Bijlokstraat67

Bruno De Winter en Lieve Glorie

Telefoon:016239372

Alle BZN producten (van sept. tot dec.)

3150 Haacht – Werchtersesteenweg

21–6

TheoNeefsenAnnieLaeremans

Telefoon016436418

Alle BZN producten (heel het jaar door)

3360 Lovenjoel – Stationsstraat 110

Franky De Cramer en Maria De Pril

GSM:0476261025

Alle BZN producten (heel het jaar door.)

Bond zonder Naam
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