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Welkom

Gezegend het licht van deze morgen. Ge-

zegend ieder woord dat kracht geeft

en bezielt.Gezegend ieder van u,

omwiejebent,

omwatonssamenbrengt,

in naam van wie wij noemen: Vader/-

Moeder,ZoonenGeest.

Vastentijd

Heel de vastentijd staat het woord

DELENcentraal.

Broederlijk Delen heeft een part-

ner in Senegal: Jeunesse et De-

veloppement (JED) - gegroeid uit

de scoutsbeweging. Ze hebben een

vormingscentrum voor ecologi-

sche landbouw: CIFOP. We horen

straks het getuigenis van jongeren

diedaareenopleidingvolgen.

Waakzaam zijn zet ons in bewe-

ging.

Hetzegt ietsoveronsgeloven,

dat het eens waar zal worden: vrede,

liefde, recht

voorallemensenvangoedewil.

WaakzaamuitziennaardatRijk

brengtonsinbeweging

om te doen wat nog niet kan, om te

vierenwatnogniet is.

(naarWimHolterman)

Lezing uit het evangelie volgens Lu-

cas (9,28b-36)

Jezus ontmoet Mozes (de wet) en

Elia (de profeet) op de berg. Ter-

wijl de leerlingen slapen, wil Jezus

herinneren wat geweest is en zicht

krijgenopwathemtedoenstaat.

En zie, twee mannen waren met

Hem in gesprek; het waren Mozes

en Elia die in heerlijkheid versche-

nen waren, en zij spraken over zijn

heengaan dat in Jeruzalem zou ge-

beuren.

Petrus en zijn metgezellen waren

intussendoorslaapovermand.

Klaar wakker geworden zagen zij

zijn heerlijkheid en de twee man-

nendiebijHemstonden.

Petrus zei: 'Meester, het is goed dat

wij hier zijn. Laten wij drie tenten

bouwen, een voor U, een voor Mo-

zeseneenvoorElia.'

Terwijl hij zo sprak, kwam er een

wolk die hen overschaduwde. Uit

de wolk klonk een stem die sprak:

'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene,

luistertnaarHem.'

Duiding

Ouders en grootouders stappen

mee op in klimaatmarsen, geor-

ganiseerd door de schoolgaande

jeugd, hun eigen kinderen en

kleinkinderen. Zij zijn bezorgd om

dekomendegeneraties. Inwelkewe-

reld zullen onze kinderen leven? Is

er nog toekomst voor hen? Het zijn

de jonge mensen die ons wakker

schudden om te zorgen dat onze

planeetniettenondergaat.

Hoe scheppen wij toekomst? Hoe

schenken wij de komende genera-

ties een bewoonbare wereld waar

het goed leven is? Dat is de meest

dringende uitdaging van onze tijd.

Onze aandacht bijhouden is voor

ons – en voor jongeren dikwijls een

probleem omdat we zoveel prikkels

krijgen, met zoveel moeten bezig

zijn.

Dan is het misschien het moment

om stil te vallen, om de berg op te

gaan.

Jezus overweegt met Mozes het

woord van de Schriften. In het ge-

sprek met Elia denkt hij na over de

waarschuwingen van de Profeten.

De stem, de wolk en de 10 woorden

doen ons denken aan het verhaal

van de uittocht uit Egypte: wegtrek-

ken van verslavende structuren en

dewegvanbevrijdinggaan.

De verleiding is groot om te weten:

wie zal de grootste zijn? Hoe kan ik

mij verbeteren? Zo wordt onze aan-

dacht afgeleid – dommelen we in.

Ook vele beleidsmakers zijn inge-

dommeld. Zij blijven zweren bij

een groei-economie en zien nog

niet in hoe deze de toekomst hy-

pothekeert. Zij blijven geloven dat

groei meer welvaart geeft. Alles of-

fert men aan dit uitgangspunt: men

vraagt steeds meer van mensen;

men blijft maar nemen van de aar-

de.

Steeds meer mensen pleiten echter

om de groei-economie te verlaten:

dat is de uittocht die wij moeten

gaan. Je kan niet alleen van de aarde

nemen, je moet ook teruggeven, zo

zeggenzij.

Tijd dus voor landbouw- en vee-

teeltbedrijven die de gekwetste na-

tuur en de biodiversiteit herstel-

len. JED in Senegal, een partner

van Broederlijk Delen, biedt jonge-

ren een opleiding agro-ecologie en

maakt zo een duurzame toekomst

mogelijk.

Ook bij ons zijn er landbouwers en

veetelers die op deze wijze hun be-

drijfhebbenomgevormd.

Vele ondernemers wachten niet op

de overheid en nemen zelf duur-

zame initiatieven. Zij helpen toe-

komst scheppen voor de komende

generaties. De vastentijd kan een

steuntje zijn om zelf te overwegen

hoe wij onze bijdrage kunnen leve-

renvooreengoedleven.

Voorbeden

Wij zijn geroepen om te herinne-

ren wat geweest is en om vooruit te

kijken naar wat komen gaat. Bidden

wijtotGod,diemetonsis:

Om moed en vertrouwen voor onze sa-

menleving. Dat zij de economische

wetmatigheid van nooit eindigende

groei durft loslaten. Dat zij inzet op

een samenleven met respect en zorg

voor ieder mens en voor de aarde.

Om moed en vertrouwen voor de organi-

satie Jeunesse et Developpement in Sene-

gal, waar jongeren een opleiding in

agro-ecologiekrijgen.

Dat zij blijven investeren in een

nieuwe toekomst voor jongeren,

hun families en gemeenschappen.

Ommoedenvertrouwenvooronszelf.

Dat wij niet blijven steken in het ge-

kende, het vertrouwde maar nieu-

we wegen naar vrede en rechtvaar-

digheiddurveninslaan.

©pixabay

Keeruomnaarons toe

Bidden wij in stilte om wat ons ter

harte gaat: onze angst, ons verdriet,

onze onmacht, onze twijfel, onze

verlangens, onze hoop, onze dank-

baarheid.

Bidden wij voor mensen en situa-

tiesdichtbijenveraf.

Gebedoverdegaven

We willen oog hebben, aandacht

voor goeie dingen die we dikwijls

over het hoofd zien: de vrijgevig-

heid waar uw schepping van door-

drongen is; de geuren en de kleuren

van het gemeenschapsleven; han-

den naar elkaar uitgestoken; gedeel-

de zorg voor wat bedreigd is; wer-

ken aan een betere wereld. Laat het

samenkomen rond deze tafel daar-

vantekenzijn.

Brood is een verzamelwoord voor

alle duizend dingen die klein maar

wonderkrachtig zijn en soms een

mens doen zingen ofschoon hij

bangenstemloos is.

Waar jij en ik het meest van leven

is van brood dat wij aan anderen ge-

ven.

WardBruyninckx

Het getuigenis van Alassane Cissé

Ik ben student aan het Internatio-

naal Centrum voor praktische op-

leiding (CIFOP) Het grootste deel

van de dag brengen we hier door.

Het is onze tweede familie. Ik koos

voor agro-ecologie omdat het we-

tenschapenmilieucombineert.

We kunnen niet leven in een we-

reld zonder wetenschap. Maar we

kunnen ook niet leven zonder het

milieu te respecteren. Door de op-

leiding kunnen we biologische be-

schermingsmiddelen voor de ge-

wassen maken. Ze vervuilen niet en

zekostenookbijnaniets.

Door de uitwisseling met Belgische

jongeren begrijp ik dat zorg dragen

voor het milieu iets universeels is.

Het stelt me gerust te weten dat ik

niet alleen sta in de strijd voor het

milieu.

GetuigenisvanSaratou

Zij werkt op een pluimveebedrijf

in het departement Mbour in Sene-

gal. De organisatie Jeunesse et De-

veloppement stimuleerde haar om

dit te doen. Ze heeft een contract

van zes maanden gekregen. Om-

dat haar werkgever tevreden is over

haar werk kan ze wellicht blijven.

Saratou stuurt iedere maand een

deel van haar spaargeld naar haar

broer in het dorp, zodat hij vee

op haar naam kan kopen en ervoor

zorgen. Ze heeft nu al vier schapen.

Ze droomt ervan om bij haar thuis

in Fouta groenten te kweken omhet

ganse jaar eten te hebben. Saratou is

zeker dat duurzame landbouw hen

vooruithelpt. Zo doet ze mee met de

25%-revolutie.

Opdrachtvoorons

Elke zondagsviering draagt een op-

dracht in zich: blijf niet zitten, ga

op weg. Het is hoog tijd om te han-

delen. Wakker worden is de bood-

schap. De wereld heeft ons nodig.

Daarom willen we deel uitmaken

van de 25%-revolutie. Als we dat met

genoeg mensen willen, wordt de

wereld anders en beter. Wil er toe-

komst zijn voor hen die na ons ko-

men dan moeten wij vandaag werk

maken van zorg en aandacht voor

iedereen, ook voor onze planeet. Be-

schikbaar zijn, met wat in onze mo-

gelijkhedenligt.

Zending

Vasten, jezelf binnenste buiten ke-

ren, de vragen niet ontlopen, een

eerlijkantwoordzoeken.

Moge

deEne,onsnabijblijvenenonze

goede moed en goede bedoelingen

met zijn zegen verlichten. In de

naam van de Vader/Moeder, Zoon

enheiligeGeest.

Mededeling: Financiële steun aan projec-

ten van Broederlijk Delen, vandaag Se-

negal
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Uit de viering van 13 maart 2022 in het

DonBoscocentrumKessel-Lo

VieringopgestelddoorLieve

TWEEDE VASTENVIERING 13 MAART 2022

FEDERATIE FRANDO
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mens is geroepen om het leven te le-
ren kennen en begrijpen tot in zijn diepste

zin. Steeds heeft hij gehoor gegeven aan

die oproep, steeds heeft hij getracht het

mysterie van zijn oorsprong te doorgron-
den.

Dank zij de vermogens die hemwerden ge-
geven: verstand, wil, gevoel, intuïtie… is

hij in staat kennis op te doen vandewaar-
heid omtrent zichzelf, de wereld en het

universum. Hij denkt na over het Zijn, de

verborgen grond van het bestaan in tijd en

ruimte.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de

stilte – Egbert Aerts)

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 gemediteerd 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 Rombouts: 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

Bedankt voor jullie

gezamenlijke inspanningen!

Jullie (Franciscus en Blauwput)

hebben samen 1.700 kg textiel

opgehaald, daar zijn we heel

blij mee.

BZN

Verlangzaming =

nadenken over

persoonlijke groei

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 april

Palmzondag

10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lectoren: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Woensdag 14 april Witte Don-
derdag

15 uur: Samana viering

Voorganger: Pastor Fons Boey
Lectoren: Samana
Zang: Eddy Van Espen en enkele
Franciscuskoorleden
Orgel: Raoul Vereecken
20 uur: Zoneviering in Sint-An-
tonius

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag

15 uur: Kruisweg met Lieven Dries
20 uur: Goede Vrijdag Viering met
Thierry Van Craenem
Zang: Guy Saenen en Leo Page (gi-
taar)

Zaterdag 16 april Paaswake

20 uur: Viering met vormelingen -
familieviering
Voorganger: Raymond Stroobants
Assistenten: Lieven Dries en Gas-
ton Eysermans
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 april Pasen

10u. Eucharistieviering
Voorgangers: Pater Luc Van den
Wijngaert
Assistenten: Lieven Dries en Gas-
ton Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Maandag 18 april Paasmaandag

10u. Eucharistieviering
Voorganger: Rony Timmermans
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 april

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

Donderdag 14 april

Zoneviering Witte Donderdag

11 u. viering met koor- en samen-

zang
Voorganger: Ronny Timmermans
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Pex
Beelden: Leo Swinnen

Vrijdag 15 april

Goede Vrijdag

20 u. Kruisverering

Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenho-
ven
Beelden: Leo Swinnen

Zaterdag 16 april

Paaszaterdag

20 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en My-
riam neves
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 17 april

Pasen Verrijzeniszondag

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam neves
Lector: Hilde Pex
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

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.

Berichtje van Jef Wauters

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

Zegnee tegenvrede

als ze met vrede bedoelen de stille ellende

vanhonger,

debevrorenstiltevanangst,

het stilzwijgenvangebrokengeesten,

de ongeboren verwachtingen van de onder-
drukten.

Zegnee tegenvrede

als ze met vrede bedoelen bewapening van

verreoorlogen

geldzonderproblemeninhetkasteel

endankbarearmenaandepoort.

Lieve Neukerman: Uit de viering

van 9 februari 2014 - Don Bosco
Kessel-Lo

Deze tekst werd gebeden bij een
conferentie van Palestijnse christe-
nen.
(Rima Nasser Tarazi, Presidente
van YCWA in Palestina tijdens Sa-
beelconferentie in Betlehem, 1998)

Kalenderblaadje
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Tijd tekort? Of net te veel? Iedereen

beleeft tijd op een andere manier.

Maar één ding staat vast: voldoende

tijd voor en met jezelf is belangrijk

omjegoedtevoelen.

CreativiTIJD, een project van Sa-

mana vzw, helpt je op weg. Met in-

spirerende workshops in je regio,

een gratis inspiratieboekje voor bij

je thuis en een blog vol inspira-

tie en tips. Als klap op de vuurpijl

organiseren we een grote ruilac-

tie van zelfgemaakte geschenken in

heelVlaanderen.

Info: https://creativitijd-samana.be/

Samana - Crea

BZN

Kiezen vraagt moed

volhouden ook

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

Graag zien leer je al doende

3FEDERATIE FRANDO

Het kransje West-Vlamingen bij

Okra en in de parochie is met het

heengaan van Arnold weer iets ge-

krompen. Arnold en ik zijn tel-

gen uit nagenoeg dezelfde hoek

van West-Vlaanderen en hebben de

Noordzeelucht in de longen mee

gekregen. Arnold van net voor en

ik van Bachten de Kupe. In Leuven

zijn wij toevallig buren geworden.

Wij hadden weinig woorden nodig

om elkaar te verstaan wat eigen aan

vele West-Vlamingen. Arnold had

een gouden hart dat kwistig klop-

te voor iedereen die problemen ken-

de. Met zijn sonore stem kon hij in

vele gevallen overtuigen en gerust-

stellen.

Susanne en haar kinderen Geetrui

en Vera alsook de ganseOkra familie

vallen in een diep dal en er is geen

gids meer om te klimmen. De mas-

sale opkomst voor de laatste groet en

een bomvolle kerk in de Abdij van

park zijn het onweerlegbaar bewijs

dat Arnold zeer geliefd en gewaar-

deerd werd en dat men hem uitvoe-

rig wilde danken voor zijn talen-

ten en verwezenlijkingen en voor-

al voor wat hij nalaat. Wat nu ge-

beurt met zijn lichaam in deze vas-

ten periode is een uitbeelding van

de diepe betekenis van het memen-

toopAswoensdag.

Op de uitvaartviering heeft doch-

ter Vera heel stijlvol en kleinzoon

Philip op ludieke wijze de levens-

loop van Arnold geschetst en Céci-

le Van Hoecke het reilen en zeilen

bij Okra. De viering droeg de stem-

pel van Arnold en werd muzikaal

opgeluisterd door sopraan Sara Van

Mol. Kleinzoon Arnaud heeft piano

gespeeld voor zijn opa. Kan er nog

iets zinvol toegevoegd worden aan

deze hoogstaande viering die tot in

de puntjes voorbereid was? In deze

hommage zal ik trachten enkele ac-

centen te leggen en terug blikken

hoe ik in de loop de jaren Arnold be-

ter heb leren kennen en waarderen.

Arnold de familie man

In de traditie van zijn geboorte-

streek sprak hij als liefhebbende

echtgenoot steeds mamatje om te

antwoorden op zijn wuveke. De foto

op het bidprentje laat het harmo-

nieus koppel ons toe mee te genie-

ten van hun viering in het stadhuis

van Leuven. Iedere zondag morgen

stond hij klokvast bij de bakker

voor de pistoletjes en ongeacht het

aantal had hij steeds pasmunt mee.

Soms was Susanne van wacht met

hetzelfde ritueel en Arnold zat als

bodyguard in de auto te wachten.

Susanne en Arnold onderhielden

meerdere keren per jaar het tuintje

aan het parochiaal centrum om er

het onkruid en de vuiltjes te verwij-

deren.

Arnold de leraar

In de meeste scholen is de leraar

wiskunde een boeman. In de SPAS

heeft Arnold zijn leerlingen zoveel

mogelijk gemotiveerd om door te

bijten. Voor problemen stond zijn

deur open. Door de lat vrij hoog te

leggen hebben veel studenten zich

kunnen opwerken in de industrie.

In het avondonderwijs lag het ni-

veau nog hoger wanneer afgestu-

deerden een carrièreswitch overwo-

gen om in de SPAS leraar te kun-

nen worden. Zijn betrachting was

de beste leerkrachten te laten door-

groeien. Zijn doelstelling was het

SPAS en later het VTI te laten uit-

groeien tot de bakermat van het ho-

ger onderwijs in Vlaams Brabant.

Familieleden hebben de proef met

succesafgerond.

Arnold als pedagogisch direc-

teur van VTI

De beheerders van de technische

scholen in Leuven wisten zeer goed

wie de geknipte figuur was om de

grote hervorming te coördineren

en te organiseren. De opdracht was

het VTI voor te bereiden op Univer-

sitair onderwijs en polyvalenter te

reorganiseren. Zijn roots heeft hij

nooit uit het oog verloren om ook

technische vakken zoals o.a. de bak-

kerij en de koksschool op te nemen

in dit groots project. Als eredirec-

teur heeft hij met voldoening kun-

nen volgen hoe zijn opvolgers het

uitgestippelde pad afgewerkt heb-

ben.

Arnold de Bourgondiër

Het lag voor de hand dat Arnold een

van de performante proevers zou

zijn om de kwaliteit en presentatie

van de gerechten goed af te keuren.

Zijn stem heeft het niveau van de

koksschool omhoog getild zodat ze

de voet kan zetten naast gerenom-

meerde scholen in het land. Door

het vele proeven is hij ook een fijn-

proever geworden met de gekende

uiterlijke lichaamsvormen tot ge-

volg. Arnold was niet zelfzuchtig

en heeft zijn Okra leden de kans ge-

geven om hun culinaire grenzen te

verleggen. Jaarlijks werd hun een

eetfestijn aangeboden. De eerste ja-

ren tot 100 in een grote zaal. Nader-

hand is dat opgedeeld in twee mid-

dagen met 40 aanwezigen per keer.

Arnold en de computer

Hij leerde zijn volk computeren.

Arnold was er van meet af aan van

overtuigd dat een basiskennis van

de computer een essentiële nood-

zaak zou worden voor de media-

voren om zich te kunnen handha-

ven in de voortschrijdende evolu-

tie van de maatschappij. In het Ge-

west Leuven en achteraf in ons pa-

rochiaal centrum organiseerde hij

computer cursussen voor beginne-

lingen en motiveerde hij ons om de

sprong te wagen. Hij vormde een

duo met Leo Page. Leo installeerde

de hard- en software bij onnoemlijk

veel gegadigden en begeleidde hen

om de drempelvrees te overwinnen.

Hij bleef helpen tot het vlot liep.

Aanvankelijk had Leo een bomvol-

le agenda. Met de nieuwe generatie

van laptops beperkt het zich meer

tot de installatie en updates. Mo-

menteel is Leo vooral actief met de

redactie van het parochieblad en bij

allerlei activiteiten in de parochie

zoals het bijhouden van de website

vanOkraenvandeparochie.

Arnold de organisator

Zijn ervaring van het VTI heeft Ar-

nold doorgetrokken tot het mede

organiseren van groepsreizen en

vakanties. Aanvankelijk kregen de

jongeren zijn aandacht en Maloja

Zwitserland was een favoriete be-

stemming. Het pad werd geëffend

voor Kazou. Achteraf is zijn be-

langstelling verlegd naar een rui-

mer publiek. Arnold was de meest

gevraagde en geliefde reisleider van

Okra. Zijn tot in de puntjes voorbe-

reide reizen spraken tot de verbeel-

ding en voldoening van de reizi-

gers. Ondanks zijn druk vakantie-

programma bleef de aandacht voor

de Okra leden overeind. In zijn

drukste periode was hij soms maan-

den op reis en voelde Susanne zich

op een eiland. Geen streek in Bel-

gië ontbrak in zijn repertorium en

daar hebben wij met volle teugen

van genoten. Onze documentatie is

een zeer volumineuze map gewor-

den. De omkadering mocht er ook

zijn. Bij een bezoek aan Trier op een

snikhete dag kregen we een les in

dosering. De meeste kozen voor een

traditionele grote Duitse pint. Hij

vond twee halve liters verfrissen-

der. Wanneer op het zand in Brug-

ge, Okra via de boxen weergalmde

over Brugge, was Arnold een van de

dirigenten van een heerlijke dag in

hetpittoreskeBrugge.

Arnold en Okra

Wanneer hij thuis was fietste hij

haast dagelijks naar het parochi-

aal secretariaat. Steeds was hij een

activiteit aan het voorbereiden en

het fotokopietoestel kreeg het erg

te verduren. Vele jaren konden wij

hem in weer en wind en kaars-

recht de straten zien doorkruisen.

Meestal op een mannenfiets en na

knie problemen enige tijd op een

vrouwenfiets. Hij was de ontegen-

sprekelijke roerganger en bezieler

van vele generaties medioren. Céci-

le Van Hoecke heeft in haar getui-

genis zijn vele verwezenlijkingen

toegelicht en dank uitgesproken.

Arnold als cultuurliefhebber

Ondanks zijn drukke agenda kon

Arnold zich ontspannen bij een

heerlijk werk van de klassieke com-

ponisten. Ook hier was het gam-

ma zeer uitgebreid. Steeds konden

de Okra leden zich zijn kielzog

tot een kennerspubliek rekenen. De

jaarlijkse uitstappen naar de Bozar

gekoppeld aan een cultureel culi-

nair toemaatje. Dit zullen we mis-

sen. De uitvoeringen in de Eliza-

beth zaal in Antwerpen waren het

zoveelste hoogtepunt in onze cul-

tuur. Het jaarlijks nieuwjaarscon-

cert in de Egger In Scherpenheu-

vel kan in dit rijtje niet ontbreken.

Ook de bedevaart inmei kan aan het

cultureel erfgoed toegevoegd wor-

den. Het evenwicht schuilt ook in

kleine hoekjes. Het West-Vlaamse

kaartspel bij uitstek manillen is er

een voorbeeld van. Zoals vele opa's

heeft Arnold de knepen doorgege-

venaanzijnkleinkinderen.

Arnold en ik zijn hevige supporters

van Club Brugge. In onze jeugdja-

ren speelde Oostende nog niet in de

hoogste afdeling. Club was een val-

abel alternatief en dat is blijven du-

ren.

Arnold en Vayamundo

Het paradepaardje was ongetwijfeld

deze rijk gevulde uitstap en van sa-

turatie was geen sprake. Door een

(onschuldige?) val in de laatste mid-

week spatten zijn dromen abrupt

uiteen. Juist voor zijn gedwongen

vertrek gaf Arnold mij een folder

met de beschrijving van de glas-

ramen in de kerk van Onze Lieve

Vrouw ter duinen. Ik ben die meer-

maals gaan bekijken en de details

ontdekt aan de hand van de folder.

Ik beschouw dit als mijn afscheids-

geschenkvanArnold.

Met het West-Vlaamse doorzet-

tingsvermogen dat hem typeerde

heeft hij de jubileum viering van

20 jaar midweek in oktober grondig

voorbereid en uitgestippeld. Hier

en daar ontbreken nog enkele kom-

ma's en puntjes. Ondanks zijn wan-

kele gezondheid hoopte hij vurig

ons te kunnen vergezellen en in-

formeren. Echter... de mens wikt

maarGodbeschikt.

Ik geef ter overweging of wij in een

rustiger voormiddag bij de volgen-

de midweek een mis laten opdragen

in het West-Vlaams als nagedachte-

nisvanonzeArnold.

Dit alles brengt mij tot het besef van

de eindigheid van ons bestaan en

vanhet leven.

WillyDepoorter.

Eresaluut voor onze OKRA Ere Voorzitter Arnold Vanhoucke

Wat later dan voorzien krijg je een

tekst die past in de vasten-deeltijd

Droom

"Ik heb over je gedroomd", zegt

Schildpad.

Ze zitten onder een boom, in de

schaduw.

Hetiseensnikhetedag.

"O? Wat droomde je?" vraagt Das .

"Je stond bij een populier", ant-

woordtSchildpad.

"Enjedeeldevanallesuit"

"Oja?Zoals?"

Das kon niet zo gauw bedenken wat

hijuitzoukunnendelen.

"Het was nogal poëtisch allemaal",

verteltSchildpad.

"Je deelde het ruisen van de wind

uit.Zonnewarmte.Maanlicht"

"Goh", zei Das, "Wat bijzonder."

"Ja. Je strooide ook met verwonde-

ring, goedgelovigheid en geduld."

Das begint te lachen. "Dat geduld

gaf ik vast niet aan jou." "Nee, dat

gaf jeaanMier."

"Krijg jijookwat?"vraagtDas.

Schildpadaarzelt.

"Nou?",dringtDasaan.

"Je gaf mij vertrouwen", zegt

Schildpaddan.

"Vertrouwen?"

"Ja, in dat alles altijd goed komt"

"Goh", zegt Das. "Dat ik dat zo-

maarweggaf..."

"Je had er heel veel van", zegt

Schildpadsnel.

"Dat zei je, dat je er veel van had."

"O..."zegtDas.

"Nouja, indromenkanalles."

"Ja", zegt Schildpad. "In dromen

kanalles".

TinyFisscher in:Dit

En er past ook een uitdrukking bij

die aan dom Helder Camara wordt

toegedicht.

"Heb jij in je eentje een droom, dan

blijftheteendroom.

Als velen samen dromen, dan is dat

het begin van een nieuwe werke-

lijkheid."

Eenmooie lenteweekgewenst.

Lieve

DON BOSCO – TUSSENTIJDSE ZONDAG



Het is weer mogelijk om opnieuw

de lezingen van UDLL te volgen in

deaulaDeSomer.

Komendelezingen:

Opgelet!Paasvakantie.

Geen lezing op dinsdag 12/04 2022

*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 Leuven

vzw

EigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Tel:016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 (BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd

Gobelijn–Weetjevandelente

Wist je dat de lente elk jaar op een

andermomentbegint?

Op school leren we dat de lente al-

tijdbegintop21maart.

Soms is dat zo, maar dit jaar be-

gon de astronomische lente al op 20

maart. Dat komt door de baan van

de aarde rond de zon, die één jaar

duurt.

Door het jaar heen staat de aarde

soms dicht bij de zon, maar soms

ookverderweg.

De lente begint als de zon loodrecht

op de evenaar invalt, de middelste

lijn van de aarde tussen noord en

zuid.

Opdatmoment zweeft de aardeweg

van der zon, maar belicht de zon de

aardewel langer.Datexactemoment

is elk jaarwat anders. Dit jaar dus op

20maartom16.33uur.

Uit Het Nieuwsblad – Jommekeskrant –

23 maart 2022

Nieuwe generatie Jaarmannen in

Leuven

De Leuvense Jaarmannen hebben er

weer een nieuw jaartal aan kunnen

toevoegen.

In de gotische zaal van het stadhuis

daagden 32 mannen geboren in 1983

op voor hun start, als 145ste Jaartal

indetraditie.

Ze werden verwelkomd door hun

peters van 1973, een delegatie van

Leuven – Jaarmannen 2022 ©

nieuwsblad.be

Jaarmannen van 1953 en 1963, voor-

zitter van de Jaartallen Swa Mi-

chiels en schepen Denise Vande-

voort.

Uit de tekst van (hsb) Krant Het Nieuws-

blad - Vlaams Brabant – 18 maart 2022

Mooievoorjaarswandelingen

Toerisme Vlaams-Brabant heeft de

acht mooiste voorjaarswandelin-

genindeprovinciegebundeld.

De routes in de gids werden uitge-

kozen door fervente wandelaars en

verrijktmetbelevingstips.

Die routes staan gebundeld in het

praktische boekje: Het kriebelt in #de-

wandelprovincie

“In het boekje staan

De Kravaal-Kartelowandeling in

AsseenOpwijk

De Ter Rijstwandeling in Pepingen

De Kesterbeekwandeling in Hul-

denberg

De Rockweidewandeling in Werch-

ter

De Grote Getewandeling in Linter

De Rosdelwandeling in Hoegaar-

den

De Rollen door de bossen-wande-

linginOudHeverlee“

zegt gedeputeerde Gunther Cop-

pens

Per route is er een praktische uit-

scheurbarekaart.

Bij elke wandeling is ook de logies

indebuurtvermeld.

Info

Het boekje is gratis te downloaden

op

www.toerismevlaamsbrabent.be/

wandelen of teverkrijgenbijde

toeristische infokantoreninVlaams

Brabant.

Uit de tekst van (ssj) Krant Het Nieuws-

blad van 15 maart 2022

WEETJES

4 FEDERATIE FRANDO

Hetiseenstilleweek.

Zoveel onrecht.

Zoveel lijden.

Zoveel verlies.

Hetiseengoedeweek.

Zoveel trouw.

Zoveel overgave.

Zoveel moed.

Hetiseenheiligeweek.

Zoveel herkenning.

Zoveel verbondenheid.

Zoveel hoop.

Hetisdekrachtigsteweek

vanhet jaar.

Stenen worden weggerold.

Duisternis wordt verlicht.

Graankorrel

wordt kiemkracht.

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

WitteDonderdaglaatonszien

Hoeeenmens

tot het uiterste kan gaan in liefde

Liefdenietvooréénpersoon,

maarvoorallemensen

Liefdedieallesomvattendis,

allesdoorstralend.

Elisabeth

Een Goede Week

Wij weten heel goed hoe die Oekra-

ïners zich nu voelen en delen hun

leed

“Als ik de Oekraïners zie vluchten,

zie ikmezelf”

Op 13 mei 1940 moesten 4 miljoen

Belgen hals over kop hun huizen

verlaten.

Naar schatting vier miljoen Belgen

slaan bij het begin van de Tweede

Wereldoorlogopdevlucht.

Twee miljoen vluchten in eigen

land en twee miljoen steken de

grensmetFrankrijkover.

Het overgrote deel van de vluchters

keert al terug naar huis wanneer

ons leger op bevel van koning Leo-

pold III na een veldtocht van 18 da-

gencapituleert.

Een klein groepje vluchters bereikt

het zuiden van Frankrijk en kan

doorreizen naar Spanje en Enge-

land. Dat gaat om hoogstens 15.000

Belgen.

Een speciale groep vluchtelingen,

zijn de CRAB’s (Centre de Recrute-

mentdel’ArméeBelge).

Dat zijn 300.000 jonge mannen tus-

sen 16 en 35 jaar oud, die op bevel

van onze overheid moeten vluch-

ten naar het zuiden van Frankrijk.

Alles samen zijn 6.500 Belgen om-

gekomen tijdens hun vlucht. Som-

migen bij bombardementen of aan-

vallen met granaten. Anderen ko-

meninvuurgevechtenterecht.

Walter Geelen – dan 8 jaar –is die

ochtend van 13 mei vanuit de Kem-

pen op weg naar West-Vlaanderen.

“Samen met mijn twee broers, zus

en moeder. Vader was een paar da-

gen eerder vertrokken en zat al in

Frankrijk. Voor mijn moeder was

het een zeer riskante onderneming

.

Voor zover ik kon zien waren er

mensen voor en achter ons. Te voet,

te paard,met de fiets of een stootkar.

Overal waar we passeerden stonden

de boeren klaar in hun deurgat met

drankenvoedsel.”

Ook Hortensia Van den Bogaert uit

Nijvel –toen 9 jaar - en haar fami-

lie krijgen van de boeren drank en

voedsel onderweg. De eerste avond

arriveerden ze in Koningshooikt

waar ze van een boer in de stal

mochtenslapen.

“Bij het uitbreken van gevechten

werd onze buurjongen, ook op de

vlucht, geraakt door granaatscher-

venenoverleed.“

In Overpelt kijkt Catho Dilissen, -

dan 13 jaar - doodsbang door her

raam. Ze ziet bommen vallen. Een

ervan treft de kerktoren: de brok-

stukkenvallenophunhuis.

Haar vader is de dag ervoor al weg-

gevlucht om niet krijgsgevangen te

worden genomen. Tegen de middag

komt hij plots terug en vertelt dat

hij de Duitsers is tegengekomen.

“We moeten weg. Nu meteen, direc-

t.”

Uit de tekst van Paul Demeyer –Krant het

Nieuwsblad van 19 maart 2022

Indebresvoorvluchtelingen

Leuven

In de Scheutsite in Kessel-Lo wor-

den Oekraïense vluchtelingen op-

gevangen.

Opvallend: een groot deel van de

vrijwilligers kwamen zelf ook naar

Belgiëalsvluchteling.

Ze komen daar via Refu, een organi-

satie die vluchtelingen of vrijwilli-

gers in contact willen brengen met

elkaar en Belgen, om een vrienden-

netwerk uit te bouwen, maar tege-

lijkertijd ook om de taal te leren, en

werkervaringtegeven.

Er werd aan een hoog tempo ge-

werkt om alles klaar te maken. De

kamers werden volledig klaarge-

maakt: ze werden gepoetst, de bed-

den werden gedekt en er zijn zeep-

jes en tandenborstels klaargelegd

voor elke gast, zelfs slippertjes. En

op verschillende plaatsen in het

gebouw werden grotere ruimten

ingericht als living inclusief een

speelhoekjevoordekinderen.

In totaal is er plaats voor bijna 190

vluchtelingen.

Krant Het Nieuwsblad van 19 maart 2022

Holsbeek

Hoeveel vluchtelingen uiteindelijk

in Holsbeek belanden is nog niet

geweten. Maar het is wel duidelijk

dat men er klaar staat om gevluch-

te gezinnen uit Oekraïne op te van-

gen.

“Het is het OCMW dat optreedt om

alles te coördineren en zij staan in

voordebegeleiding.

Verschillende gezinnen hebben

zich al gemeld om vluchtelingen

thuis op te vangen”, zegt burge-

meesterHansEyssen.

“Maar de gemeente geeft zelf wel

het goede voorbeeld en stelt de pas-

torij van Sint-Pieters-Rode ter be-

schikking. Het gebouw is gelegen

in een mooie en rustige omgeving

maar staat al een tijdje leeg in af-

wachting van restauratie en aanpas-

singswerken.

Via de sociale dienst zal het huis

ookingerichtworden.

Pastoor Penne ondersteunt met

zijn parochie dit initiatief van de ge-

meente.

“En ook het aartsbisdom heeft zijn

toestemming al gegeven om de pas-

torij te gebruiken als onderkomen

voor de vluchtelingen ui Oekraï-

ne”,zegthij.

Uit de tekst van (ggh) - Krant Het

Nieuwsblad van 11 maart 2022

IN DE BRES VOOR VLUCHTELINGEN
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