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de kunst

- de belle époque wandeling in Oos-

tende

Een minder bekende hoek in Oos-

tende verbergt talrijke hoekjes.

De muurschilderijen van meerdere

jaargangen vervangen het eentoni-

ge van desolate muren. De mooiste

zijn overschilderd om de schoon-

heid te behouden. Er zijn mooie

en verzorgde huizen die bemiddel-

de Oostendenaars bewonen. Tezelf-

dertijd is er het contrast tussen afta-

keling en reveil. Ongetwijfeld zul-

len er gebouwen geklasseerd zijn

als monumenten om hun karakter

te vrijwaren. Aan die bescherming

kleeft ook een hypotheek. Zonnepa-

nelen zijn in principe niet toegela-

ten tenzij ze achteraan kunnen ge-

monteerd worden en niet zichtbaar

zijnvanopstraat.

- de erfgoedwandeling in De Haan

De Haan is een badstad waar de

hoogbouw geen roofbouw is op

het landschap. Hiervoor heeft het

erfpacht systeem gezorgd. De staat

heeft een erfpacht van 99 jaar toe-

gekend onder strikte voorwaarden.

Na verloop van die periode kon-

den de eigenaars van de huizen de

grond kopen. Voorwaarden bleven

verbonden aan de verdere uitbouw.

Zo zorgen verschillende bouwstij-

len naast elkaar voor een uniek

zicht. De Vlaamse bouwstijl met de

rode daken is wel dominant. Ide,

een bekend architect is de bedenker

van het ineenvloeien van de stijlen.

Lissewege - Standbeeld van Willem van Saeftinghe - detail - foto Jef Snaet

- bezoek aan Lissewege en Damme

Lissewege is vooral bekend als het

witte dorp maar het stadje heeft

veel meer te bieden. Een dame wist

ons als gids op humoristische wij-

ze en met een typisch Brugs accent

te boeien. Zij illustreerde haar uit-

leg met enkele gezegden of volk-

se spreuken. Het riviertje dat door

Lissewege stroomt en de vroege

verbinding was met Brugge is er

een voorbeeldje van. Boven zijn

thee water zijn. Vroeger werd de

stand van het water gemeten met

een thee-lat. Er was teveel water als

het water er boven uit steeg bo-

ven de horizontale lat. De majes-

tueuze kerk verbergt vele schatten

en spreuken. De lijken van de rij-

ken werden vroeger begraven in

en rond de kerk. Zo ontstond het

zwaaien met het wierookvat om

de geuren te overstijgen. De kerk

in Lissewege lag op de route naar

Compostella. Ze is zo groot om-

dat ze onderdak moest kunnen bie-

den voor al die bedevaarders. Ze is

deels met dat bedevaartsgeld (waren

de toenmalige toeristen) verwezen-

lijkt. Toen de bedevaarten vermin-

derden daalden ook de inkomsten

en was er geen geld meer om de to-

ren af te werken. Nu is er een enorm

groot plateau als dak. In het West-

vlaams zegt men dat "een peird en

karre erop kan keren. Ook het orgel

is er grotendeels gekomen dank zij

een rijke Amerikaan die roots had

in de streek. De volledige financie-

ring is te danken aan de vele volks-

feesten en omhalingen. In Lissewe-

ge zijn er twee huisjes waar een

overvloed aan heiligen beelden ver-

zameld is. Zij illustreren de devo-

tie van onze voorouders en jeugd-

jaren wanneer deze beelden aanbe-

den werden om de vele kwaaltjes

te genezen. Zij staan er nu trooste-

loos bij bij gebrek aan werk en ho-

pen op kentering. De binnenkoer

tussen de twee huisjes is overspan-

nen door een majestueuze steen-

den (Pinus pinea), een hoog opge-

groeide boom met gekartelde bla-

deren, die zorgt voor schaduw en

bescherming. Een bezoek aan Lis-

sewege moet afgerond worden met

snoepjes uit de snoepwinkel “De

SoetePaepe".

Damme heeft een andere aantrek-

kingspool. Bij het bredere publiek

is Damme vooral bekend als boe-

kenstad en voor zijn stadhuis. Na

een lange omweg zijn we met na-

genoeg een uur vertraging aange-

komen in de brasserie "De Spieg-

hel". Voor een grondiger bezoek

aan dit oer-Vlaams stadje bleef geen

tijd over. Een boottocht bracht ons

van Damme naar Brugge. De kaars-

rechte Damse vaart is afgezoomd

met hoog opgeschoten riet en om-

zoomd door ranke populieren rijen

die ondanks de noordenwind hun

status behouden. Een verjonging

van deze populieren valt te overwe-

gen. Momenteel is de vaart eerder

Een boottocht bracht ons van Damme naar Brugge - Foto Roland Neven

een toeristische trekpleister en als

het langvriesteenschaatsbaan.

- Bezoek aan het Ensor huis en het

Mu.zee.

Wegens volzet kon de voormiddag

activiteitmet een bezoek aanhet En-

sorhuis niet doorgaan. Een alterna-

tieve regenbui veranderde het pro-

gramma. In het Mu.zee komt En-

sor ook aan bod. De Oostendse ver-

trouwelingen Ensor, Spilliaert en

Permeke domineren de tentoonstel-

ling. Zij worden vervolledigd met

de werken van andere kunstenaars

zoals Roger Raveel, Raoul Servaes

en Jacques Verduyn. Een hoortoe-

Lissewege - De Soete Paepe - foto Jef Snaet

stel is de gids bij de beschrijving

van de schoonheid van het respec-

tievelijke kunstwerk. Enkele wer-

ken hebben mijn aandacht getrok-

ken. Een schilderij van beeldhou-

wer Constantin Meunier brengt

hulde aan de garnaalvisserinnen in

Mariakerke. Wij zien er afgepeiger-

de visserinnen met de grote man-

den op de rug door het water ploete-

ren. En toch zijn het de garnaalvis-

sers in Oostduinkerke die erkend

zijn als immaterieel erfgoed van

Unesco! Begrijpe wie kan! In de gro-

te zaal pronkt er een borstbeeld van

Rik Wouters dat Ensor uitbeeldt.

Als Ensor omhoog kijkt straalt hij

vrolijkheid uit. Naar onder bete-

kent het droefheid. Joris Ghekiere

stelt er zijn indrukken van de we-

reldreizen op papier ten toon. Voor-

al de vele jaren zwerven in Azië en

Indië zijn indrukwekkend. In een

donkere ruimte worden we gecon-

fronteerd met de Congostroom en

het leven in de brousse in en rond

de Congostroom. Dit is slechts een

greep uit de vele bezienswaardighe-

den die onze ogen en hersenen stre-

len.

Zijn nu werkelijk alle kaarsjes van

demidweekopgebrand?!

Willy Depoorter
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Een van de dingen die we leren door me-

ditatie, is dat we even tevreden zijn met

beide vormen van stilte: Met het oneindig

besef van Gods aanwezigheid en met het

eindigebesefvanzijnafwezigheid.

John Main – Meditatief 340

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de

bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep :

Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijda-

genvan10utot 10.30u

December 2022: Maandagen 5 en 19

en vrijdagen 9 en 23 december 2022

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Gemeente Oud-Heverlee koopt cam-

ping Zoet Water Oud-Heverlee. De

gemeente gaat twee percelen aanko-

pen achter het Zoet Waterpark om

het terrein te kunnen uitbouwen

tot een toegangspoort tot het Hever-

leebos, Meerdaalwoud en de Dijle-

vallei. Ze krijgt daarvoor een subsi-

die van 500.000 euro van de provin-

cie.

Het gaat om twee terreinen tussen

de Zoete Waters en de oefenterrei-

nen van voetbalclub Oud-Heverlee

Leuven, met name de camping Zoe-

te Waters.

Daar verblijven al jaren verschil-

lende bewoners permanent in een

stacaravan, maar eigenlijk gaat dat

om zonevreemde bewoning.

Nu de gemeente ook officieel de ter-

reinen aankoopt, komt het einde

van de camping nabij en zullen de

bewoners er moeten vertrekken.

“Mede dank zij de subsidie van

500.000 euro door de provincie

kunnen we overgaan tot de aan-

koop van het terrein Zoete Wa-

ters Caravaning en een zonevreem-

de woning”, zegt burgemeester van

Oud-Heverlee Bert Clerckx.

“Door de aankoop van de terreinen,

met een oppervlakte van vier hecta-

re, kan er in een centrale parking

voorzien worden aan de Waverse-

baan, die in binding staat met de

sportterreinen en het Zoet Water-

park. Die vormt dan weer een ide-

aal vertrekpunt voor een wandeling

of fietstocht in het Heverleebos, het

Meerdaalwoud en de Dijlevallei.”

Cruciaal

De aankoop is een cruciaal onder-

deel van het ambitieuze masterplan

Zoet Water, dat de gemeente de afge-

lopen jaren opmaakte met een groep

uitgelote burgers.

Daarna is Oud-Heverlee immers ei-

genaar van het bijna volledige re-

creatiegebied.

En dat komt niet alleen het master-

plan Zoet Water ten goede, maar ook

het strategische project Walden.

Met dat plan willen Oud-Heverlee,

maar ook enkele omliggende ge-

meenten, het Agentschap Natuur

en Bos en de provincie, de omge-

ving waarderen.

Ze proberen de natuur te verbinden

en betere toegangspoorten te bou-

wen zodat het ook toeristisch aan-

trekkelijker gebied wordt.

Op termijn zou het zelfs een natio-

naal park Brabants wouden moge-

lijk maken.

(HSB) Krant Het Nieuwsblad van 28

oktober 2022

CAMPING ZOET WATER

Mogen wij jullie uitnodigen om

samen te vieren in de Instuif van

ons Don Boscogemeenschapscen-

trum met een glaasje, gevolgd door

belegde broodjes met soep en kof-

fie/thee en dessert. De soep ka-

dert in de adventsperiode met

Welzijnszorg en daar mag je

een vrije bijdrage geven voor de

projecten van WZZ. We organi-

seren ook een adventsquiz.

Inschrijven was tegen zondag

27/11, maar misschien lukt het

nu ook nog wel, zodat we alles

netjes kunnen organiseren.

Schrijft in met ____________ per-

sonen voor het ontmoetingsfeest

met broodmaaltijd en soep.

Naam:

…………………………………………………………………………..

Naam:

…………………………………………………………………………..

Je kan je inschrijving aan ons be-

zorgen per e-mail:

majo.werrebrouck@kuleuven.be of

in de brievenbus: Duivenstraat 15

in Kessel-Lo, of na de viering per-

soonlijk aan één van ons.

Welkom op ons feest!

Chris, Hermien, Lieve en Majo

liturgieteam

UITNODIGING Don Bosco

Ontmoetingsfeest op

zaterdag 3/12/2022 van

18:00 tot 21:30 uur

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 december

2e zondag van de advent

Naamopgave vormsel en drankje na

de viering

10 u. Woord en communiedienst

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 11 december

3e zondag van de advent

8/12/1912 eersteviering

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Priester AnthonyJude

Okafor

Assistent: Gaston Eysermans

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Viering elke zondag om 11 uur

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.

Volgende vieringen:

Zondag 11 december

Zondag 18 december

Zondag 25 december - Kerstvie-

ring met ook aandacht voor de Vie-

ring Vredeslicht van de Pasto-

rale Zone

VIERINGEN

Mooie tekst om even over te bezin-

nen

Ikvroegomkracht

en ontving moeilijkheden om me

sterk te maken.

Ikvroegomwijsheid

en kreeg problemen om ze op te los-

sen.

Ikvroegomvoorspoed

en kreeg verstand en spierkracht

om te kunnen werken.

Ikvroegommoed

en kreeg obstakels om te overwin-

nen.

Ikvroegomliefde

en kreeg mensen met problemen die

ik kon helpen.

Ikvroegomgunsten

en ontving kansen.

Ikkreegnietsvanwat ikvroeg

Marie-Therese Creemers – 21 oktober 2022

creemersmt@hotmail.be

BIDDEN

Het is niet erg om te ontdekken dat

Sinterklaas niet bestaat. ‘Cadeautjes

krijg je ook zo wel’, hoor je mensen

wel eens zeggen.

Maar die uitspraak klopt niet he-

lemaal. Want het leuke van Sinter-

klaas spelen (als ouder of andere

‘vertrouwenspersoon’) is juist dat

de kinderen echt niet weten van wie

het pakje komt. Je kunt er als vol-

wassene niet zelf de credits of de eer

voor opstrijken. En dat maakt het

toch tot een heel bijzondere manier

van geven.

Je speelt vol overgave het spel mee.

‘Dat heeft de Sint goed gedaan. Hij

heeft jouw brief aandachtig gele-

zen, hè?’ En je verkneukelt je in

het plezier van de ‘gelovige’ kin-

deren. Bij alle andere gelegenhe-

den als je geschenken geeft, is het

altijd duidelijk wie de gulle gever

is. Je neemt zelf de dank in ont-

vangst. Het hoort erbij, het speelt

zelfs meestal al een rol bij de keu-

ze van je cadeau: hoe zal hij of zij

reageren? Alleen als je de rol speelt

van Sinterklaas, sta je daarboven

en wordt de gift daardoor nog veel

puurder.

Het doet me denken aan wat Jezus

zegt: ‘Houd het geheim als je geld

geeft aan arme mensen. Je linker-

hand mag zelfs niet merken dat je

rechterhand iets geeft.’ Iets geven

zonder dat je ervoor beloond wordt,

ook al is het slechts met een dank-

jewel, het overkomt ons uiterst zel-

den. De Sinterklaastijd is daarom

een unieke gelegenheid voor grote

mensen. Ze kunnen er oefenen in

ongezien geven.

Hun rechterhand maakt overuren.

Net als bij de echte Sint, die volgens

het verhaal ’s nachts stiekem geld

door het raam ging gooien om men-

sen uit de problemen te helpen. Hij

moet wel twee rechterhanden heb-

ben gehad. En alle mensen die van-

daag sint spelen voor kinderen of

grote mensen uit hun omgeving,

zijn dus de rechterhand van Sinter-

klaas. Geen enkele linkerhand hoeft

daarvan iets te weten.

Kolet Janssen (htt-

ps://www.koletjanssen.be/blog/snippers-

sinterklaas-twee-rechterhanden/)

gepubliceerdop5december2016

Kolet-Sinterklaas heeft

twee rechterhanden
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Welkom iedereen op dit Samana-

Herfstfeest. We zijn blij dat jul-

lie hier vandaag weer mee willen

vieren. Twee zondagen geleden – op

9 oktober – was het wat wij vroeger

NationaleZiekendagnoemden.

Het thema van die dag was dit jaar

creativiTIJD. Tijd is te waardevol

om niet te delen. Vanuit groeperin-

gen en verenigingen delen men-

sen veel tijd met elkaar. Tijd de-

len brengt mensen in verbinding

- jong en oud, ziek en gezond. In

verbinding met zichzelf en elkaar.

Dat kan op zoveel manieren, dat

vindingrijkheid daarbij wel van pas

komt. Tijd delen doet iets met een

mens. Het verhoogt de veerkracht,

ondersteunt creatieve talenten en

doorbreekt eenzaamheid. En pre-

ciesdat ishetdoelvanSamana.

De rode draad voor deze viering lag

dus voor de hand: TIJD. Want: We

zijn altijd onderweg. Van gisteren

naar morgen. Op de wankele brug

van het nu. Tussen ‘wat is geweest’

en‘watnogmoetkomen’.

TIJD

De tijd vloeit weg. Onstopbaar

en ongrijpbaar. Uren, minuten en

seconden. Zandkorrels, glippend

door de vingers. Geen mens of God,

geen macht of roem kan dat ver-

anderen. Tijd maakt ons allemaal

gelijk. Geen tijd dus te verliezen.

Elke seconde telt om elkaars dro-

menwaar temaken.Want hetmooi-

ste geschenk is gegeven tijd. Er zijn

voor elkaar. Zomaar en voor niets.

Met uitgestoken handen. Eindelo-

ze dienstbaarheid. Tijd om er te zijn

voor de ander of onszelf, hebben we

zelf ook gekregen. Zomaar en voor

niets. Maar niet eindeloos. En daar-

omzokostbaar.LucasForLife

WENSEN

Wij wensen je een beetje tijd, mid-

den in de drukte: om even te gaan

neerzitten en jezelf te worden, om

weer perspectief te zien in kleinig-

heden, om liefde uit te dragen, om

het beste in jezelf te laten bovendrij-

ven.

Een beetje tijd midden in de drukte:

om te genieten van mooie dingen,

om je goed te voelen bij de mensen,

om eerlijk te zijn vanuit het diepste

van je hart, om toch te hopen door

allesheen.

Een beetje tijd midden in de drukte,

om in je leven alles zijn plaats te ge-

ven.

Wij wensen je tijd toe. Zoveel tijd

dat je er wat van kunt afstaan aan

eenander.

Wewensen je tijd toe. Zoveel tijd dat

je ook tijd hebt voor jezelf, maar dat

je altijd tijd blijft maken voor God.

Geniet hieronder van enkele sfeerfoto's

Super Herfstfeest Samana - Sint-Antonius - donderdag 20 oktober 2022



Beste sympathisanten van scouts

Boven-Lo,

Onze jaarlijkse ontbijtmanden zijn

weertekoop!

Steun de afbetaling van onze loka-

len en verwen jezelf met een heer-

lijk ontbijt! Op te halen zondagoch-

tend 11 december aan de lokalen of

aan huis geleverd voor een klein

prijsje. Net zoals vorig jaar doen we

extra ons best om onze ontbijtman-

den zo milieuvriendelijk mogelijk

te maken: meer fietsen, minder ver-

pakking,evenveel lekkers!

Bestellenkantem4/12

www.scoutsbovenlo.be

SCOUTS BOVEN-LO

ONTBIJTMANDEN
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Beste lezer ensympathisant,

In ons driemaandelijks tijdschrift van

juli-augustus-september 2022 werd wat

meer informatie verstrekt over het pro-

ject van de studiebeurzen in Campo Ri-

co. Vooreerst bericht Pater Willy Polders

ons over een aantal jongeren uit de barrio

die dank zij onze financiële steun kunnen

studeren. Wij wensen u veel leesplezier.

Hetbestuur

We gaan het nu hebben over

Yosneiber Vargas en Shaday Da-

niela Garcia en Luis Angel Rangel

Castilfo.

YosneiberVargas

Yosneiber hoort bij ‘ de kleine men-

sen’, een afwijking die hij van zijn

moeder heeft geërfd. Met zijn va-

der heeft Yosneiber weinig contact.

Zijn vader woont elders bij een an-

dere vrouw met wie hij nog kinde-

renheeft.

Als ik Yosneiber vroeg wat hij deed

voor ontspanning of sport, kon ik

mijn verbazing nauwelijks verber-

gen. Hij zei me basket te spelen en

er nog vrij goed in te zijn. Voor mij

is basket een sport voor extra gro-

te mensen die de bal gemakkelijk

in de hoge korf kunnen deponeren.

Indien hij mijn raad gevraagd had,

zou ik hem een andere sport heb-

ben aanbevolen. Ook heeft hij dans-

lessen gevolgd, maar dat doet hij nu

niet meer. Enkel het basketspel telt

nogvoorhem.

Yosneiber is 15 jaar en begint deze

dagen het vierde jaar van de middel-

bare school. Voor de toekomst denkt

hij aan de richting architectuur. Op

mijn vraag of de politiek hem in-

teresseert, antwoordt hij een beet-

je humoristisch en cynisch tegelij-

kertijd: ‘Wat is dat voor iets?’ Hij

heeft duidelijk geen interesse, eer-

der een misprijzen voor het poli-

tieke wereldje dat we in Venezuela

kennen.

Zijn gevoelens voor Campo Rico

zijn gemengd. Hij houdt van de

barrio, omdat hij er veel mensen

kent en er ook talrijke vrienden

heeft. Maar wanneer er plots scho-

ten vallen, vindt hij de wijk gevaar-

lijk.

Zijn moeder is een trouwe kerkgan-

ger. Zijn grootmoeder, die onder-

tussen overleden is, hoorde bij de

charismatische gebedsbeweging die

in de technische school van Cam-

po Rico iedere zondag samenkwam.

Dat waren zeker 500 mensen, jong

en oud, die de hele dag doorbrach-

ten in gebed en samenzijn. Des-

tijds was ik daar dikwijls na de dien-

sten in de parochiekerk aanwezig

om gedurende een paar uren biecht

te horen. Sinds een paar jaren is die

groep verhuisd naar een naburige

kerk waar wel 1.000 mensen kun-

nensamenkomen.

Als student doet Yosneiber het

goed. Het liefst volgt hij talen, voor-

al Engels. Geschiedenis en vakken

die zich met het verleden bezig

houden liggen bij hem minder in

de smaak. Hij wil naar de toekomst

kijken en het verleden achter zich

laten.

ShadayDanielaGarcia

Shaday Daniela is tien jaar en gaat

nu het vijfde studiejaar beginnen.

Opvallend is dat ze niet naar de

parochieschool gaat waar het ge-

zin vlakbij woont. Ze gaat naar een

school een paar kilometer verderop.

Ik vermoed dat haar moeder een an-

dere sfeer en omgeving voor haar

zocht. Niet die van Campo Rio, waar

de familie van haar ouders heel tal-

rijk is en bekend staat voor de op-

vliegende reacties bij de minste toe-

spelingenopdefamilie-eer.

In ieder geval voelt Shaday zich pri-

ma in de barrio. Ze houdt van Cam-

po Rico en beweert geen problemen

te hebben. Ze zal ook niet vlug las-

tig gevallen worden. Niemand wil

de hele familie op de hals krijgen.

Zij heeft nog twee kleine zusjes, een

tweeling van vier jaar oud, waar-

voorzegraagmoedertjespeelt.

Ze houdt ook veel van dieren,

vooral van honden en katten. Ze

wil voor hen het leven aangena-

mer maken, vooral als ze op straat

rondzwerven en zich nergens echt

thuisvoelen. Als haar moeder het

zou toelaten, zou ze alle loslopende

dieren thuis opnemen. Op school

doet zemeemet de sportactiviteiten.

Als ze thuis komt dan vragen haar

zusjes al haar aandacht op. Tijdens

haar vrije uurtjes zit ze voor de te-

levisie. Ze kijkt graag, vooral als het

gaatoverdieren.

LuisAngelRangelCastillo

Luis Angel geeft toe dat hij in de la-

gere school te lui was om iets te le-

ren .Hij had totaal geen interesse in

wat daar gebeurde. ‘Ik heb me toen

slecht gedragen’, zo bekent hij nu

alseenrouwmoedigezondaar.

Dat is gelukkig veranderd toen hij

het eerste jaar middelbaar begon.

‘God zij dank’, zegt hij erbij en

zucht diep, alsof hij aan een ern-

stig gevaar is ontsnapt. Hij weet niet

hoe die omslag precies is gebeurd

en waaraan hij die te danken heeft.

Misschien hebben zijn ouders hem

een duwtje in de goede richting ge-

geven of heeft de plaatselijke verant-

woordelijke voor zijn studiebeurs

hem duidelijk weten te maken dat

hij die mooie steun verliest bij een

slechte puntenkaart. Hoe het ook

zij, hij is nu een ijverige student.

Het valt me wel op dat hij later

psychologie wilt studeren, iets wat

me in al die jaren geen enkele stu-

dent heeft toevertrouwd. Als ik hem

vroeg naar het waarom van die keu-

ze, zegt hij zonder naar een ant-

woord te moeten zoeken: ‘Om jon-

geren te kunnen motiveren bij hun

studies en ook om gezinnen die in

onmin leven, te kunnen helpen’.

Luis Angel geeft me met nauwelijks

15 jaar een rijpe indruk. Hij kan re-

deneren en wil van zijn leven iets

maken. In september begint hij het

vierdejaarmiddelbaar.

Onze jonge student houdt van

voetbal en speelt regelmatig met

jongens uit de buurt en zijn fa-

milie. Hij is erg gesteld op vriend-

schap, maar houdt niet van luide

muziek. Zeker niet wanneer die de

hele buurt tot vroeg in de morgen

wakker houdt. En het is niet alleen

de luide muziek die hem stoort,

maar ook het kabaal dat mannen

maken die teveel gedronken heb-

ben.

Luis Angel doet goed mee in de pa-

rochie. Met zijn gitaar is hij bij

de groep jongeren die voor de mu-

ziek zorgen tijdens de diensten op

zondag. Ook is hij aangesloten bij

één vande gemeenschappen en staat

ook hier in voor de muziekbegelei-

ding.

Voor de studiebeurs die hij om de

drie maanden krijgt, is hij heel

dankbaar. Zijn moeder gebruikt het

geld vooral om iedere dag eten op

tafel te kunnen zetten. Ze werk-

te vroeger buitenshuis maar heeft

haar werk om gezondheidsredenen

moetenopgeven.

Luis Angel kan wel op zijn vader

rekenen. Hij zorgt voor het kleine

gezin met twee kinderen door was-

en poetsproducten te verkopen. Hij

maakt zijn producten zelf door de

verschillende ingrediënten te ko-

penenmetelkaartemengen.

Caracashulpfonds

Het Caracashulpfonds, aanvankelijk op-

gericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste

pastoor van Don Boscoparochie, de nodi-

ge gelden te bezorgen voor zijn afreis naar

Caracas, voor uitrusting en levensonder-

houd, groeide gaandeweg uit tot een heus

steunfonds voor de bewoners van Campo

Rico die zich onder impuls van hun Pad-

re Eugenio, wilden bevrijden van passivi-

teit, armoede, bijgeloof en onwetendheid.

Ook na het overlijden van Eugeen in 1982

is het Caracas hulpfonds blijven steun

bieden.

En via hun tijdschrift vzw .Caracas

Hulpfonds krijgen we driemaandelijks

nieuwsuitCampoRico.

Wil je nader kennis maken met de

werking van het Caracashulpfonds,

dankanjeterechtbij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41

te3010Kessel-Lo(016/25.35.23)

Wil je het project van de studie-

beurzen steunen, dan kan je je

bijdrage storten op het rekening-

nummer 431-0224801-22 van het

Caracashulpfonds. Voor een bedrag

van 40 euro of meer ontvang je

een attest wegens schenking. Dit be-

drag kan je vervolgens in minde-

ring brengen van je jaarlijkse belas-

tingsaangifte.

VZW CARACAS HULPFONDS

Op zoek naar rust en stilte tijdens

dekoudewintermaanden?

In de indrukwekkende kloosters en

abdijenvindjedatongetwijfeld.

De bekendste abdij van Vlaanderen

is misschien wel de Abdij van Aver-

bode.

En daarom absoluut het vermelden

waard.

Daar vertellen we nu wat meer over.

AbdijvanAverbode

Uit oude geschriften blijkt dat de

abdij al rond het jaar 1134 werd ge-

sticht.

De negenhonderdjarige geschiede-

nis van de historisch plek is echter

turbulent.

Zo moest de gemeenschap in 1578

(door de godsdienstoorlogen) Aver-

bode verlaten en werd het klooster-

leven in 1796 door de Franse over-

heidzelfsvolledigafgeschaft.

Dertig jaar later keerden vijf over-

levende Norbertijnen van Averbode

terug om het kloosterleven te her-

nemen. Tot op vandaag is de abdij

de thuis van een dertigtal Norbertij-

nen.

Sinds 2014 staat de abdijnaam ’A-

verbode’ garant voor kwaliteitsvol-

le producten als bier, brood en kaas

en vanaf 2016 kun je deze lekkernij-

en proeven in het abdijcafé ‘Het mo-

ment’.

Wie de abdij zelf graag wil bezoe-

ken kan dat via een begeleide rond-

leiding waarbij je meer te weten

komt over de abdij, haar geschiede-

nis, kunst en cultuur én het leven

indeabdij.

Nood aan enkele dagen rust en be-

zinning?

Dan kun je in de abdij terecht voor

een verblijf in het gastenkwartier.

Meer infoopwww.abdijaverbode.be

De mening van Jan Adam van onze

OKRA-jury

“Op twaalfjarige leeftijd kwam ik

voor het eerst in contact met de Ab-

dijvanAverbode.

Tijdens een kampverblijf ter plekke

met de Chiro van Aartrijke maakte

het majestueuze gebouw een enor-

meindrukopmij.

De streek van Averbode, Zichem,

Scherpenheuvel… sprak mij als

kind bovendien aan door de link

met de roman ‘De Witte’ van schrij-

verErnestClaes.

Onlangs nog bezocht ik de streek

en de abdij van Averbode, en op-

nieuwvieldegrootsheidmijop.

De abdij is ondertussen mooi ge-

restaureerd en in de aangelegde wa-

terpartij van de voorzijde wordt de

magnifieke voorgevel knap weer-

spiegeld.“

JanAdam is 63 jaar oud enwoont inAalst

(voordien in Ninove, Torhout en Aart-

rijke). Hij studeerde af als ergotherapeut

maar runt al 38 jaar zijn eigen bedrijf in

visuele communicatie.

Wanneer hij niet bezig is met zijn werk,

houdt hij ervan samen met zijn vrouw te

fietsen, zwemmenenwandelen.
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