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De abdij in Hasselt wil de sinds 2019

opnieuw operationele watermolen

laten draaien en zoekt daarvoor een

geschiktekandidaat.

Herita zoekt een molenaar voor de

abdij van Herkenrode (Hasselt) om

de in het najaar van 2019 gerestau-

reerde watermolen voltijds te laten

draaien. Vlaanderen telt momenteel

nog een viertal voltijdse molenaars.

In Herkenrode komt er hopelijk

weldra nog een professionele mole-

naar bij voor de molen van 800 jaar

oud, die door het water van de De-

mer in gang wordt gehouden. ‘De-

ze aanwerving is ook zeer waarde-

vol om het prachtige molenaarsam-

bacht in leven te houden’, meent de

erfgoedorganisatieHerita.

Professionele molenaar ge-

zocht

Vrijwilligers van Molenzorg

(c) Paul Hermans - WikiCommons CC BY-SA 3.0

Zuid-Limburg hebben 10 jaar lang

zonder enige vergoeding gewerkt

aan de restauratie van de molen.

Daarbij werden ook een nieuw rad

en nieuwe sluisdeuren geplaatst.

Het resultaat is indrukwekkend. De

watermolen was onderdeel van de

ambachtelijke zone vande abdijmet

onder meer ook een bakkerij, een

brouwerij en enkele werkateliers

met verblijven voor het dienstper-

soneel. Daarvan bleven slechts de

molen en het huisje van de mole-

naargespaard.

De restauratie van de molen werd in

het najaar van 2019 voltooid. Sinds

die tijd maalt de molen een keer per

maand. Het is de bedoeling om de

molen in de toekomst voltijds te la-

ten malen. In eerste instantie wordt

gehoopt op een professionele mo-

lenaar. Maar omdat die nauwelijks

nog te vinden zijn mogen ook geïn-

teresseerden met ervaring zich nog

tot 12 september kandidaat stellen.

Abdij Herkenrode vroeger en

nu

De abdij van Herkenrode wordt al

sinds de twaalfde eeuw door cister-

ciënzerinnen en sinds 1974 door

kanunnikessen van het Heilig Graf

bevolkt. De zusters die de abdij be-

woonden waren altijd zelfredzaam.

Zuster Jacqueline: ‘Tot 50 jaar gele-

den werd in de molen nog volop ge-

malen, maar dat was voordat wij de

abdij bewoonden. In 1998 zijn ook

delaatsteboerenvertrokken.’

Bij hun komst in 1974 openden

de kanunnikessen ook een be-

zinningshuis. De retraites werden

vooral in het bisdom Hasselt een

echt begrip. ‘Onze zusters hebben

tot in 2012 ontelbare retraites aan

klassen en scholen gegeven. Wij de-

den ook altijd zelf de keuken en

hebben de gebouwen van de abdij

onderhouden. Al die tijd was het

abdissenkwartier, waar tot eind au-

gustus een tentoonstelling met te-

keningen en illustraties van de uit-

geverij voor kinderboeken Clavis

loopt, publiek toegankelijk. Alle be-

zoekers waren ook altijd welkom

om met onze zusters de liturgische

diensten in de kerk bij te wonen.’

Vandaag wonen er 6 zusters van het

Heilig Graf in de abdij: ‘Wij zijn

heelhoopvoloverdetoekomst.’

Philippe Keulemans

gepubliceerd op www.kerknet.beop12au-

gustus2021

ABDIJ VAN HERKENRODE ZOEKT VOLTIJDSE

MOLENAAR

Peinzendstaartzeinhetniets

eindeloosvermetgedachten

ongeïnteresseerd

voordeomgeving

of ze hem ieder moment verwacht

Maarhetblijft stilomhaarheen

misschienishijhetvergeten

dat hij er op dit moment zou zijn

waar hij is gebleven, ze zal het niet

weten

Waarzeaandacht isernietmeer

In gedachten zal hij er altijd zijn

enzevoelthemzeerdichtbij

Maardathijernietmeeris

doetergpijn

TheButterfly
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Doorloop het sterrenbeeld, ga voorbij de

melkwegen, en je zal God nog niet bereikt

hebben. Gods hemel is voorbij alle heme-

len die een mens kan bereiken met zijn

zintuigen of zijn rede.

Ook het geheim dat je in je draagt, ligt

buiten alle melkwegen die je geest kan

doorlopen.

God overstijgt je, evenzeer wanneer je

naar hem kijkt binnen in je als wanneer

je naar hem kijkt buiten je.

Je eigen geheim is het geheim zelf van

God..En zelfs een dieper geheim van God

dan dat de povere rede kan stamelen.

Henri Le Saux – Uit het boek ‘De mo-

nastieke tuin’

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 om 20 u.

Afhankelijk van de beschikbaarheid

zal de bijeenkomst doorgaan in de

grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand november: maandag 8 en 22

Maand december: maandag 6 en 20

MEDITATIEGROEP

DON BOSCO

Ik was moe en afgepeigerd,

ik was uitgeteld en leeg ,

ik was verslagen en mijn hart was

verstrooid.

Waar ik mijn honger zocht te stil-

len,

kreeg ik spreuken en betoog.

En waar ik mijn dorst wou lessen,

was het kaal en droog.

Tot ik iemand hoorde zeggen:

Kom aan tafel, kom.

Schuif maar aan, er is een plaats

voor je vrij.

Al ben je uitgedroogd, ontworteld,

zoals je bent mag je erbij.

Al kom je midden in de nacht,

jouw duister is licht genoeg voor

mij.

Ik was alleen en onverbonden

en de vragen die ik schreeuwde,

kaatsten terug naar mij met holle

klank.

Wie ik vroeg mijn pijn te stelpen,

keek mij aan met lege ogen.

Wie ik hulp vroeg treurde zelf in ei-

gen monologen.

Tot ik iemand hoorde zeggen:

Kom aan tafel, kom .

Ik heb te eten - voor wie hongert zo-

als Jij,

te drinken voor wie dorst naar

Recht en Liefde.

Sluit je aan de lange rij

als je leeg bent van binnen.

Kom maar aan mijn tafel.

Kom bij mij.

Ingrid Wezemael – Tafelgebed uit de mis-

viering Wie zijn de vips (deel 2)

Kom aan

tafel

Als je de mensen hoort praten op

straat, op kantoor, in de super-

markt, dan krijg je vast de indruk

dat de meeste mensen slecht, ver-

dorven en vals zijn.

Wanneer je dan een week lang alle

begrafenissen afloopt en alle doods-

prentjes leest, ga je weer denken dat

er géén slechte mensen bestaan en

dat alle vaders en moeders ideale va-

ders en moeders zijn en alle echt-

genoten ‘teer geliefd’ en vol toewij-

ding en zorg.

Nooit vind je op een doodsprentje

uitdrukkingen als: ‘hij was nogal

eens dronken’ of ‘zij was een rod-

deltante’.

We hebben van een doodsprentje al-

les te leren, behalve één ding:

Niet wachten tot iemand dood is om

hem een pluimpje te geven !

Phil Bosmans in Dagbiek 365

ZEG EENS IETS GOEDS

VAN ME VÓÓR DAT IK

DOOD BEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 31 oktober

31ste zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communievie-

ring

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Maandag 1 november

Allerheiligen

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Zondag 7 november

32ste zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zondag 31 oktober

Allerheiligen – Allerzielen

Herdenkingsviering van de overle-

denen van het voorbije jaar

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenho-

ven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 7 november

32ste zondag door het jaar B

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Hilde Pex

Lector: Lies Verschueren

Homilie: pater Walter Verhelst

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.

Maandag 1 november 2021 – Al-

lerheiligen

Zondag 14 november 2021

Zondag 28 november 2021

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.

VIERINGEN

KERK&leven

Sluit jij weer bij ons aan?

Met Kerk&leven willen we de we-

kelijkse leverancier van positieve

energie zijn voor onze lezers. Een

laadpaal voor het leven, als het wa-

re. Wie in ons blad leest over al het

goede, mooie en waardevolle in de

samenleving, binnen en buiten de

Kerk, voelt zich helemaal opgela-

den. Onze artikels – lokaal, dioce-

saan en nationaal – proberen een

voedingsbron te zijn voor harten

en geesten.

Ook in 2022 willen wij heel graag

hun laadpaal zijn. Elke week val-

len we bij onze abonnees in de bus,

als opkikker in een samenleving die

wel wat positiviteit kan gebruiken.

Moedig de mensen uit uw parochie

of pastorale eenheid dus zeker aan

hun abonnenment te verlengen of

voor het eerst een abonnement te

nemen. Samen schenken we de sa-

menleving een laadpaal voor het le-

ven.

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur

van KERK&leven,

Sluit jij weer bij ons aan?

Dat doet ons wel plezier!

Je kan al her-abonneren of inschrij-

ven op

BE65 7360 4731 0496

PKZ-PAROCHIEBLAD-FRA-ANT--

DBO-ZR

Inschrijven voor 10 november geeft

u nog extra zekerheid dat je geen

enkel nummer moet missen .

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

De Drukkerij Halewijn stuurt aan

alle geabonneerden van het paro-

chieblad Kerk&leven

een abonneringsbrief met naam en

adresgegevens en overschrijvings-

nummer .

Deze brieven worden u doorgezon-

den in week 44 (03/11/2021)

Schrijf dan wel zeker in voor eind

november 2021 om geen enkel num-

mer van het Parochieblad te missen.

Een laadpaal voor het leven

Je wandelt, weet ik, in een milder licht

dat voor je uitschijnt en je stappen richt

een vrede tegemoet die wij niet kennen

naar een gezegend, eeuwig vergezicht.

A. Van Wilderode

Joris Raymaekers

Op donderdag 14 oktober 2021 na-

men wij in de Sint-Franciscuskerk

in Heverlee afscheid van de heer Jo-

ris Raymaekers, echtgenoot van

Irene Willemaers, uitgever Boeken-

gilde De Clauwaert, enthousiaste

reisorganisator en Scout voor het

leven, geboren op 20 mei 1934 en

overleden op 9 oktober 2021.

Met dank aan dokter Jan Vermeij,

dokter Joris Rumbaut en het team

van WZC d’ Eycken Brug voor hun

warme en attente zorgen. Dank aan

de oud-scouts Bergrakkers Tienen

voor de unieke vriendschap.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal Joris gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2021

Joris Raymaekers
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In onze maatschappij moet plaats ge-

maakt worden voor de niet onmiddellijk

op resultaat gerichte behoeften van de

mens:

de behoefte aan rust en tederheid, aan al-

leen-zijn met zichzelf of met enkele vrij

gekozen vrienden, aan werkelijke commu-

nicatie, behoefte aan het mooie, aan echt

en diep-menselijk geluk, aan spelen en

genieten, aan verwondering en bewonde-

ring, behoefte aan vrede, liefde, gerechtig-

heid.

W.Deckers

KALENDERBLAADJE

bzn

GELUKKIGE MENSEN

HEBBEN NIET ALTIJD

'T BESTE VAN

'T BESTE, ZE MAKEN

'T BESTE VAN WAT

ZE HEBBEN

3FEDERATIE FRANDO

DonBoscogemeenschap

26stezondagdoorhet jaarB

Wijsheid 2,12-17-20 , Marcus 9,30-37

Zondagsviering 26 september 2021

Viering samengesteld door Agnes De Prins

enIngridWezemael

Zang Majo Werrebrouck – Orgel: Herman

Beelen

Welkomenkruisteken

Welkom in deze viering rond dit

licht,ditboekenditbrood!

Gegroetengezegend.

Gezegend dit uur en het licht ons

gegeven.

Gezegend de woorden geladen met

kracht.

Gezegend jij, mens hier naast mij

enalleswatonsbijeenbrengt.

Gegroetengezegend

in naam van de Eeuwige Vader,

ZoonenheiligeGeest.

Nietalseenmagischekracht

Liedvandearkp.52ZB2

Nietalseenmagischekracht,

nietopdewijzedergoden,

baantonzeGodzichzijnweg,

nietalseenarkvantriomf.

Maaralseenvoetspoorvooruit,

altijdopwegnaarbedreigden

zwervendomvredeenrecht,

tegendeloopvanhet lot.

Openingsgebed: Kris Gelaude uit

“Voorwiebiddenwil”

Gij die niet woont als god onder de

goden, voor jou bestaat geen roem,

jij dwingt niet en jij schreeuwt

niet, jouw voet laat de aarde niet

dreunen. Onvindbaar blijf jij in

enige vorm van macht, maar onver-

wacht onhoorbaar breng jij men-

senopjouwspoor.

Drenk onze ziel in stilte en omgeef

ons met de zachte bries waarin wij

opkijken en soms onachterhaalbaar

jouvoorbijziengaan.

1ste lezing: Wijsheid 2, 12.17-20:

Verdruk de rechtvaardige - Bewer-

king:C.Leterme

De ongelovigen zeggen: ‘Kom, we

gaan het de rechtvaardige moeilijk

maken, want hij is een last voor

ons: hij is tegen alles wat wij doen.

Hij verwijt ons dat wij de wet over-

treden en hij beschuldigt ons ervan

dat wij niet doen wat wij zelf ge-

leerd hebben. Laten we eens zien of

zijn woorden wel waar zijn en wat

er bij zijn dood gebeurt. Want als

de rechtvaardige een zoon van God

is, dan zal God hem zeker helpen

en hem redden uit de hand van zijn

tegenstanders. Laten wij hem eens

testen met martelingen, om te zien

hoe oprecht hij is en hoe geduldig.

Laten wij hem veroordelen tot een

vernederende dood. Hij zal toch ge-

redworden,beweerthij.'

2delezing-Marcus9,30-37

Zij kwamen in Kafarnaüm en, een-

maal thuis, ondervroeg Hij hen:

'Waar hebt ge onderweg over ge-

twist?' Maar zij zwegen, want zij

hadden onderweg een woordenwis-

seling gehad over de vraag wie de

grootste was. Toen zette Hij zich

neer, riep de twaalf bij zich en zei

tot hen: ‘Als iemand de eerste wil

zijn, moet hij de laatste van allen en

de dienaar van allen zijn.' Hij nam

een kind en zette het in hun mid-

den; Hij omarmde het en sprak tot

hen: 'Wie een kind als dit opneemt

in mijn Naam neemt Mij op; en

wie Mij opneemt neemt niet Mij op,

maar Hem die Mij gezonden heeft.'

Woordje:

Zie volledige tekst in vorig parochieblad

We willen ons op deze vredeszon-

dag bezinnen over macht, autori-

teitendienstbaarheid.

Watbetekentautoriteitvandaag?

Mgr. Romero gebruikt hiervoor de

term “authentieke autoriteit”. Dat

is de autoriteit die gebaseerd is op

het dienstwerk volgens Gods wil.

Autoriteit die gebruikt wordt om

eigen macht en rijkdom en presti-

ge te vergaren, is niet authentiek.

Daarom moet die ook in Gods naam

grondig aangeklaagd worden.” Wie

geroepen wordt of gekozen om ver-

antwoordelijkheid te nemen in de

gemeenschap in bedrijven, poli-

tiek, kerken, in alle vormen van in-

stellingen moet “dienaar van het

volk van God” zijn. Hij of zij wil de

kwetsbare mens dienen ten dienste

vanhetvolkvolgensGodswil.

Maar wie is eigenlijk onze kwetsba-

renaaste?Wiezijnonzeburen?

WeluisterennaarAgnes

Ik denk nu aan Safi - politiek vluch-

teling, zijn vader is doodgescho-

ten door de taliban, zijn moeder

is overleden door hartproblemen.

Zijn jongere broers worden opge-

voed door zijn vrouw die momen-

teel inPakistanwoont.

Zij kon niet in Afghanistan blij-

ven omdat haar man gevlucht is

en zij als dusdanig niet veilig zijn.

Ondertussen zijn de minderjarige

broers terug in Afghanistan en aan

hun lot overgelaten. Safi is erg bang

datzezullenverhongeren.

De taliban en hun vermeende ver-

draagzaamheid binnen de sharia-

wet naar vrouwen en andere men-

sen toe, daar stellen wij héél veel

vragenbij.

Wie is onze naaste in onze buurt

waar veel sociaal achtergestelden en

veel allochtonen wonen? Hoe ver-

draagzaam zijn wij als we niet eens

of teweinig demoeite doen omdeze

mensentelerenkennen?

Wij krijgen veel kansen hiertoe o.a

.in de buurtwerking. Vinden we

deze mensen niet "te laag"? Be-

schouwen wij hen niet van onze

"soort"? Denken wij : met dat

“soort” mensen willen wij geen

contact hebben, het zijn allemaal

profiteurs, zij werken niet en heb-

ben veel kinderen zodat ze veel leef-

loon en kindergeld kunnen krij-

gen, wij betalen belasting voor

hen?….

Hoeverdraagzaamisdit .....

Wie is de meest kwetsbare: het eigen

arme volk of vluchtelingen? Zijn

het mannen of vrouwen? Wie is

mijn naaste? Is deze vraag relevant?

Of is de eigenlijk relevante vraag:

“Voor wie kan ik een naaste zijn”?

Precies de vraag die in de parabel

van Jezus over de barmhartige Sa-

maritaan aanonswordt gesteld:Wat

doe ik opdat andere meer gekwetste

mensen ten volle kunnen leven?

Wat ons enorm raakt, is het feit dat

kwetsbare mensen soms helemaal

niet weten tot wie ze zich moeten

wenden met hun noden. Ze ont-

moeten allerlei mensen in allerlei

diensten in een wirwar van organi-

saties en politieke strekkingen. We

vragen ons af wat er zou gebeuren

als alle autoriteiten zich “authen-

tiek” zouden kunnen gedragen en

zich SAMENWERKEND om de

meest kwetsbaren zouden bekom-

meren ongeacht politieke macht,

dan werd het leven een stuk een-

voudiger voor de meest gekwetsten

onderons.

Met welke diensten en politieke

strekkingen moeten wij samenwer-

kingzoeken:dat isdevraag.

Voorbeden – Ingrid –Agnes en Majo

Tussenzang

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

maar klein zijn de voeten die gaan waar

geen

wegengaan,overalheen.

De diepste behoefte van elke mens is

dooriemandgezienteworden.

Laten we bidden dat we elkaar op-

recht in de ogen blijven kijken,

zodat niemand een probleem moet

zijn, een geval, een nummer of een

dossier,

maar altijd een aangezicht heeft, zijn

menselijke waardigheid behoudt en res-

pectkrijgt.

Laten we bidden voor onze buren

dievluchtelingzijn,

dat zij warme en openmensenmogen ont-

toetendiehendewegwijzen.

LatenwebiddenvoorSafi

dat hij zich kan herenigen met zijn fami-

lie.

Laten we bidden voor de vrouwen

inAfghanistan

opdat zij de kracht blijven vinden om de

taliban te overtuigen van hun recht op

onderwijs in alle vakgebieden en recht op

werk.

Laten we ook bidden voor de vrou-

wen in onze kerk die nog steeds lij-

den onder de scheidslijnen die hier

worden getrokken om hen niet toe

te latenindekerk:

datzijnietophoudente strijden.

Nietalseenmagischekracht

Liedvandearkp.52ZB2

NietalseenHeervanhierna,

nietalsdemanvanhierboven

wilonzeGodzijngeëerd,

nietalseenhoofdstukapart.

Maaralseenmensonderons

speurend naar hoop voor de min-

sten

iemanddiedoetwarthijzegt.

Liefdeishijmetterdaad.

Bezinningstekstofslotgebed

God,

wij zijn nog steeds onderweg op zoek naar

plaatsen waar het brood van het leven ge-

brokenengedeeldwordt.

En waar wij u herkennen in zovele men-

sen, in wie wij Jezus kunnen ontmoeten.

Op zulkemomentenwordt hetweerwarm

in ons hart en ervaren wij een intense

vreugde.

Laat ons ook zelf deelgenoot worden van

het lijdenenverdrietvananderen.

Laat ons luisteren naar het verhaal van

kwetsbaremensen.

En laat ons warmte in hun binnenste

ontsteken.

Laat ons een vuurwerk van tederheid ont-

stekenindekomendetijd..

In de naam van de Vader, de Zoon en de

HeiligeGeest,Amen.

WIE ZIJN DE VIPS ? (Deel 2)

We hadden het er onlangs over met

een groep vriendinnen: is het goed

om regelmatig aan je eigen dood te

denken? Of kun je daar maar beter

nietteveelmeebezigzijn?

De herfst is nu eenmaal de tijd van

het jaar waarin dat soort onderwer-

pen al wat makkelijker in je hoofd

schieten. Gewoonlijk hebben we

vrolijkeregespreksthema’s.

Enkelen van ons vonden dat den-

ken aan je dood iets heel nuttigs

was. Het hielp hen om niet bezig

te zijn met onbenulligheden. Om

niet te gaan stressen over dingen die

het niet waard zijn. Om alles in het

uiteindelijke perspectief te zien. Bij

moeilijke keuzes hielp het hen om

zich af te vragen wat ze daarvan op

hunsterfbedzoudenvinden.

Anderen zagen het niet zo zitten

om dagelijks met de dood bezig te

zijn. Zij wilden vooral aandacht

schenken aan het leven. Ze hadden

het gevoel dat de dood veel zou lam-

leggen van waar zij nu met ple-

zier tijd en energie in staken. Dat

de dood veel zou relativeren van

wat nu voor geluk en liefde zorgde.

Ze wilden die dood daarom niet te

dicht in de buurt, toch niet elke dag.

Uiteindelijk stonden we niet zo ver

van elkaar als het leek. Juist om-

dat de dood uiteindelijk onze eni-

ge zekerheid is, voor alle mensen

zonder onderscheid, zijn we ver-

bonden met elkaar. En beseffen we

vlijmscherp hoe onmisbaar liefde

en goedheid is. De kleine dingen

waarmeewe voor elkaar elke daghet

levenleefbaarhouden.

Sterk als de dood is de liefde. Bin-

nenkort zien we dat op een kerkhof

vol bloemen. Maar intussen ook

elke dag in onze keuken, op straat,

in de kerk of op de bus. De wereld

is vol mensen om van te houden,

ook al gaan we allemaal ooit dood.

Ofmisschienjuistdaarom.

Kolet Janssen (https://www.koletjans-

sen.be/blog/denken-aan-de-dood/)

gepubliceerd op www.kerknet.be op 13 ok-

tober2019

Denken aan de dood



Komendeactiviteiten

December2021

Midweekwandelenwinter

06 – 10 december 2021

Het gefluister van de Belle Meu-

se, de harsgeur van brandend hout,

het geritsel van de muizen, de war-

me gezelligheid van samen ont-

haasten, eenvoudig samenzijn in

Het Molenhuis, dicht bij de na-

tuur. We wandelen naar ieders ver-

mogen, met mogelijkheid om ’s

middags af te haken en te rusten in

HetMolenhuis.

Welkom op de winter-wandelweek!

Dirk Bastien – 09/22.42.724 – bastien.-

dirk@gmail.com

30 december 2021 – 02 januari 2022 Oud

op nieuw

Vier jij de jaarovergang liever niet

met een massa mensen om je heen?

Vertoef je graag in een kleine, tof-

fe groep met bekende en nieuwe ge-

zichten?

Een groep waarin iedereen, jong en

oud, welkom is om samen het mo-

ment te delen met respect voor el-

kaar?

Ruil jij graag vuurwerk of spekta-

kel in om op een unieke locatie in

alle vrijheid te vieren, schrijf je dan

snel in!

Nele Steeno – 0495/36.48.96 – Nele@mou-

lindebellemeuse.be

Januari2022

Wandelweekendwinter

21 – 23 januari 2022

Zaterdag doen we een stevige wan-

deling. De afstand schatten we tus-

sen15à20km.

Rustig wandeltempo met voldoende

stops. Genietend van de ontluiken-

de natuur en de weidse landschap-

pen.

Zondag stappen we een kleine vier

uur in de omgeving van Het Mo-

lenhuis.

Leo en Hilde – 016/69.79.37 – hildeenle-

o@yahoo.co.uk

Kalender2022 (deel)

25 – 27 februari: Mutskesweekend

Kirsten Vandeweyer – 0498/52.76.58 – kir-

sten.vandeweyer@gmail.com

11 – 13 maart: Molenhuisweekend

winter

Nele Steeno en Helga Hoeterickx

– 0495/36.48.96 – nele@moulindebelle-

meuse.be

01 -03 april: Wandelweekend lente

Leo en Hilde – 016/69.79.37 – hildeenle-

o@yahoo.co.uk

10–15april:Vastenenzuiveren

Gino Vanneste: 0487.34.29.48 – gin-

o141056@gmail.com

Planning onder voorbehoud van

evolutiescorona.

Hou er rekening mee dat door de

maatregelen omtrent corona deze

planningnogkanaanpassen.

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite:

www.moulindebellemeuse.be/acti-

viteiten

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening vzw Moulinde Belle

Meuse

BE57734377235636

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat 59 - 3071 Erps-

Kwerps

www.moulindebellemeuse.be

contact@moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulindebellemeu

Molenhuis Bérismenil

Eengesnedenbrood,

allesneetjesevendik,

mooiverpakt ineenbroodzak:

mijn grootmoeder hoefde het niet.

Debakkerkwamaanhuis.

Hij leverdeongesnedenbroden.

Vooraleerzeeréénvooréén

deboterhammenafsneed,

tekendemijngrootmoeder

methaarbroodmes

eenkruistekenophetbrood.

Zij had als kind nog de tijd gekend

dat voedsel schaars was, en duur.

Detijddatzebijdemaaltijd

een half ei kreeg, of een halve ha-

ring.

Metverbazing

hadzeindejarendievolgden

de razendsnelle veranderingen ge-

zien,

en het woord dat daarvoor gebruikt

werd:vooruitgang.

Zelfhadzegeenenkelebehoefte

om mee te doen met verspillende en

haastig consumerende wereld

rondomhaar.

"Dat kan niet blijven duren," zei

ze.

Ze vond dat ik opgroeide in een 'wil-

detijd'.

Nietsvanwatwehebben,

isvanzelfsprekend.

Datwisthaargeneratie.

Daarom werd het dagelijks brood

gezegend

vooraleerhetwerdgesneden

engegeten.

Daarmoetikaandenken,

nu de economische, financiële en

klimaatcrisis

onstreffen,

en "besparen" het nieuwe tover-

woordis;

nuik

-zoals zoveel van mijn vrienden-

op zoek ben naar andere manieren

vanleven,

aandachtiger,

energiezuiniger, kwaliteitsvoller.

Misschienmoetenwemaar

eensnaardekringloopwinkel.

Om ons een broodmes aan te schaf-

fen.

KarelMalfliet

Gesneden brood

4 FEDERATIE FRANDO

Ingeschrevenen voor het algemeen

programma UDLL 2021 – 2022 kre-

gen hun toegangskaart voor de

lezingen doorgezonden. Deze toe-

gangsbadge is strikt persoonlijk en

de QR-code op de badge zal bij iede-

re lezing gescand worden aan de in-

gangvandeaula.

Inschrijving voor de lezingen in de

aulaisnietmeermogelijk.

U kan nog wel inschrijven voor een

digitaal abonnement om de lezin-

gen thuis op de computer te volgen.

U kan hiervoor inschrijven aan de

hand van de volgende betalingsge-

gevens:

Bedrag 30 euro

Rekeningnummer BE57 7380 4224 4835

Mededeling: Inschrijving digitaal abon-

nement + uw naam

De lezingen in de aula Pieter De

Somer, Charles Beriotstraat 24 –

3000 Leuven, vinden elke dinsdag-

namiddag plaats. Aanvang 14 u. –

Einde15.50u.

Lezingennovember2021

Dinsdag 09 november 2021

Vrouwelijke kunstenaars in Parijs

tussen1850en1900

MevrouwChristianeStruyven

Kunsthistorica

Dinsdag 16 november 2021

Het onderwijs in Vlaanderen op een

keerpunt. Sterktes, uitdagingen en

kansen

Em.Prof.DirkVanDamme

Pedagoog. Voormalig diensthoofd

van het “Centre Educational Re-

search and Innovation” van de

OESO

Dinsdag 23 november 2021

Voorbijdeoerknal

Prof.ThomasHertog

KU Leuven – Faculteit Wetenschap-

pen – Natuurkunde en Sterrenkun-

de

Dinsdag 30 november 2021

De blik van boven. Artistieke ver-

beeldingen omtrent het universum

Prof.BarbaraBaert

KU Leuven – Faculteit Letteren –

Kunstwetenschappen

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Secretariaat:HuisEigenHeerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leu-

ven

Telefoon016324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835

RPR Leuven – Ondernemingsnum-

mer458.773.277

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

Actievoerders houden stil protest te-

gen-dierenproeven

Animal Rights Protestactie aan Sint-

Pieterskerk (c) Nieuwsblad

Leuven

De vreugde bij de start van het aca-

demiejaar werd dit jaar een beet-

je getemperd door een protestactie

van Animal Rights. De organisatie

vraagt dat de universiteit haar expe-

rimenten op apen en andere dieren

stopt.

“Wij maken ons zorgen om het

flinke aantal dierenproeven die

jaarlijks plaatsvinden aan de KU

Leuven. Er worden in het proefdie-

rencentrum proeven gedaan op vis-

sen, muizen, ratten, hamsters ger-

bils, cavia’s, vogels, konijnen, kat-

ten, varkens, schapen en runderen.

En er is een stijging in het aantal

ten opzichte van de voorbije jaren.

“

De organisatie protesteert al een

hele tijd maandelijks tegen de proe-

venopapen.

Uit het artikel van (hsb) Krant Het

Nieuwsblad van 28 september 2021

OOK ZIJ TELLEN MEE

Pairi Daiza is onverwacht een was-

beer rijker. Het dier was in de VS op

een vrachtschip gesukkeld dat rich-

ting zette naar Zeebrugge. Pas er-

gens halfweg de oceaan werd de ver-

stekeling ontdekt en gevangen, en

werd besloten hem aan het dieren-

parkteschenken.

De crew van het vrachtschip kon

de uitgehongerde Balti, genoemd

naar de vertrekhaven, met eten in

een zwartte box lokken. Die sloten

ze meteen af om te vermijden dat

het dier iets zou beschadigen aan

boord.

“Gelukkig waren de bemannings-

leden dierenliefhebbers. Voor het-

zelfde geld belandt zo’n dier over-

boord”, zegt Tim Bouts, dierenarts

en zöologische directeur van Pai-

ri Daiza. “Via de rederij hebben we

de bemanningsleden verteld wat ze

hetdierteetenkondengeven.”

Er werd afgesproken wanneer

Bouts het dier kon komen afha-

len wanneer het schip in Zeebrug-

gezouaankomen.

Wasbeer – © procyon.lotor

Het zal nog wel even duren voor

Balti effectief in dat verblijf binnen

mag. Eerst moet hij drie maanden

inquarantaine.

“Dat doen we om onze andere was-

beren te beschermen. We kunnen

niet het risico lopen dat hij een of

andere ziekte heeft meegebracht uit

deVS.”

Die quarantaine lijkt Balti niet echt

tederen.

“Hij maakt een gezonde indruk”,

zegt Tim Bouts. “Hij is blij dat hij

weer vrijuit kan rondlopen in een

groterverblijf.”

Uit het artikel van (thv) Krant Het

Nieuwsblad van 28 september 2021.

Wasbeer meer op Pairi Daiza

UITNODIGING BEZINNINGSMO-

MENTENHERFST2021

Stilaan kunnen we de draad van het

gewone leven weer opnemen. Wat

coronatijd ons zeker geleerd heeft,

is het belang van tijd maken voor

mekaar,voorGod.

Dit willen we een speciale plaats ge-

ven op nog 2 bezinningsmomen-

ten gedurende de komende maan-

den. Samen met jullie blikken we

dan in gebed terug op datgene

wat de voorbije week ons gebracht

heeft aan mooie en minder mooie

momenten. Deze gebedsmomenten

sluiten we vriendschappelijk af met

eentasjekoffieofthee.

Data van afspraak: 19 november

en 17 december 2021, telkens om

19.30u in de kleine kapel in onze

kerk.WELKOM!

Bezinningsmomenten St-Franciscus
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