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Voorstelling dichtbundel ‘Troostgeluk’ van Katelijne van der Hallen

Roland Broux op gitaar
Katelijne leest voor
Rik Torfs verzorgt de inleiding (*)
Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar
(*) lees de samenvatting op volgende bladzijde
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Warempel
Uit zijn collegetijd op Sint-Gummarus, Lier, heeft Rik Torfs onthouden dat je in gedichten één
bepaald woord niet mocht gebruiken (zie onze titel). Hij had er de poëzie van Ernest van der
Hallen leren kennen, romantisch, ietwat triest, maar passend in die tijdgeest die een artistiek
'opwaarts streven' vroeg. Later leerde hij die van Katelijne kennen en leerde daaruit dat die je
leert kijken hoe mensen poëzie lezen en benaderen.
Er werd in de lessen afgeraden in een opstel of gedicht te veel over natuur te spreken. Maar
het vermijden van de 'Natureingang', begreep hij achteraf als een teken van onbegrip en onderschatting van wat natuur kan betekenen, op welke wijze ze langs intieme stappen, voorbij de
uiterlijke schoonheid, naar de essentie kan leiden, naar transcendentie.
In latere jaren en meer bepaald in Krakau, kocht hij graag poëziebundels zoals die van Tadeusz
Różewicz .Ook wanneer je het Pools als taal niet kent, herken je in een tweetalige uitgave toch
de topkwaliteit van dienst dichtwerk. In zijn beste poëzie-essay zet John Updike de concrete,
maar suggestieve Poolse dichtkunst, die op subtiele wijze de drijfveer van mensen weergeeft,
af tegen de dwangmatige, expliciete verwoordingen die Engelse gedichten kenmerkt.
Net dat overstijgen van het fait-divers leest hij ook in de gedichten van Katelijne van der Hallen.
Korter dan een tweet, dat lijkt een voordeel voor de tijd waarin we leven. Maar ongewoon is
hun ritme, onverwacht zijn de wendingen, het eerste woord laat niets vermoeden van het
laatste. Telkens voel je de hunkering, naar dingen die er waren, die er niet zijn, mogelijk niet
meer zijn.
Met talrijke en diverse verwijzingen, naar de schilderkunst van de Fluwelen Brueghel, Renoir en
Ensor, naar de dichtkunst van J.C. Bloem en Vasalis, naar de literatuur van Julien Green maar
ook naar het stripverhaal 'Kuifje in Tibet' van Hergé, puurt Rik Torfs de woorden van de
dichteres uit in vier thema’s.
Eerst is er het altijd aanwezige licht: in kamers die nauw zijn, ook al heeft de architect ze groot
ontworpen. Juist in een lege kamer, een denk-kamer, kan de bewoner, zelf in innerlijke
duisternis verkerend, de intensiteit van het licht beleven.
Dan is er het blauw: de kleur van de bergen in de verte op een schilderij. De kleur die uitnodigt
om verder te gaan of alvast verder te kijken dan je kan kijken. 'La ligne bleue', noemde Jules
Ferry na 1871 de horizon, waarachter de aan Duitsland verloren Elzas lag.
Bij die kleur hoort in haar poëzie het ongrijpbare van het licht, waardoor het juist kan heersen.
Mocht je het kunnen grijpen, dan verloor het zijn heerskracht. Door het donker van het clairobscur in een schilderij, komt juist het licht tot uiting, zoals ook onrecht oproept tot recht.
En dan, wit. Een kleur of géén kleur ? Het komt geregeld in gedichten voor en duidt het punt
aan waarop je opnieuw kan beginnen, de breuklijn. Daar voorbij wordt het aardse bestaan niet
gewoon beschreven, maar verbeterd, gesublimeerd zelfs. Zo laat het je merken dat wat je ziet,
niet het echte is, dat het niet om méér gaat dan je gevoelen, niet om minder. Kijk omhoog naar
een boom, naar takken die steeds schrieler tegen de lucht afsteken, tot je alleen nog het licht
waarneemt, . En je niet op-je-knieën-neerzijgt, maar achter-over valt, geraakt door het transcendente, het on-mogelijke dat toch mogelijk bestaat.
Daarom zou, mondjesmaat, iedereen de gedichten van Katelijne moeten lezen omdat ze naar
de essentie gaan.
Een raad voor de uitgever: verbied ze ! En ze zullen gelezen worden.
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Maand november
Activiteiten bij de buurafdelingen
Nachten van de Geschiedenis
https://www.nachtvandegeschiedenis.be
/

Leesgroep bespreekt
Pieter Aspe
Onze maandelijkse leesgroep bespreekt vandaag de bekroonde misdaadauteur
Pieter Aspe (Pierre Aspeslag, 1953-2021)
Tot zijn 42e een man van twaalf stielen en dertien ongelukken; dan brengt hij een
boek uit dat zijn leven grondig zou veranderen: Het vierkant van de wraak, eerste
optreden van de Brugse commissaris Pieter Van In en zijn sidekick Guido
Versavel (en onderzoekrechter Hannelore Martens …).
Ondanks tegenslagen in het privéleven is deze succesauteur een goedgeluimde
kwajongen gebleven, die beseft dat je in het leven moet kunnen incasseren én
relativeren. Gezondheidsproblemen (én alcohol) tekenden zijn laatste jaren.
Je vindt tientallen titels in de Mortselse bibliotheek maar ook het biografische
interview- en fotoboek ‘Pieter Aspe - Leven en liefdes’ (Ilse Nackaerts) en ‘Pieter
Aspe: portret van een toptalent’ (Joris van Hulle).
Praktisch: dinsdag 8 november, 14:15 u. in de Bibliotheek, bovenzaal (2e verdieping met lift),
Eggestraat 32, 2640 Mortsel.
Toegang: €10 jaartarief/€1,50 per sessie (ter plaatse)/€0,30 (kansentarief)
Info: Frank Kloeck, 0473 428 928, frank.kloeck@live.be
Catalogus Bibliotheek online: https://mortsel.bibliotheek.be/
Web: https://mortsel.davidsfonds.be > Activiteiten
Web (auteur) o.a. ; https://www.standaarduitgeverij.be/auteur/pieter-aspe/
OV-bereikbaarheid: De Lijn, alle tram- en buslijnen aan halte Mortsel-Gemeenteplein

Onze keuzefilm bij Cinema M:
L’événement
(regie: Audrey Diwan)
Eén keer per maand raadt Davidsfonds je een film bijzonder aan, vandaag:
L’événement (FR, 2021).
In 2000 publiceerde kersverse Nobelprijswinnares Annie Ernaux haar autobiografische sociale roman Het voorval (*) waarin ze het verhaal doet van haar
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abortus toen ze in de 1960’s studente was. Maar dat was illegaal en maatschappelijk niet aanvaard, tot de Franse wet van 1975.
De verfilming zonder franje portretteert het personage als een ernstige én levenslustige jonge vrouw, die er resoluut voor kiest háár leven te leiden.
Verwacht je aan een brutale schoonheid, bekroond met de Gouden Leeuw op het
78e Mostra Filmfestival van Venetië.
(*) Onze leesgroep bespreekt de roman, beschikbaar in de Bib, op di. 13 juni ’23.
Praktisch: dinsdag 15 november, 16:00 en 20:15 u. , film duurt 01:40 uur.
Mark Liebrechtschouwburg, Heilig Kruisstraat 16, 2640 Mortsel (rolstoeltoegankelijk).
Tickets: €8/€6 (-25; +65)/€ 5 (leden CinemaM en DF: vandaag)/€1,40 kansen
Info: Margaret Dejonghe, 03 440 38 10; hugo.dejonghe@telenet.be of 03 295 36 03
Web: www.cinema-m.be – Post: info@cinema-m.be
Web: https://mortsel.davidsfonds.be > Activiteiten
OV-bereikbaarheid: De Lijn, alle tram- en buslijnen aan halte Mortsel-Gemeenteplein.
Indien je de vertoning van 16 uur volgt, kan je ’s avonds nog naar onze volgende activiteit!

GESPROKEN DAGBLAD
Over actuele gebeurtenissen hebben we allen wel een mening. En ook wie nog
nooit in de Verenigde Staten was, is door film en tv vertrouwd met een straatbeeld van wolkenkrabbers, motels en parken. Maar hoe zou je antwoorden op de
vraag ‘wat willen we weten over de Amerikaanse verkiezingen van 8 nov.’?
Over dergelijke journalistieke thema’s organiseren we een duidings- en gespreksavond, i.s.m. Dirk Vanhoeck (ex-VRT-journalist): vanavond over de mid-term
elections voor de 435 zetels in het Huis van afgevaardigden en 35 senatoren.
Praktisch: dinsdag 15 november, 20:00 u., zaal Johannes XXIII, Heilig Kruisstraat 18
Iedereen welkom; kostenbijdrage € 5 (leden), €7 (niet-leden), € 1,40 (kansentarief)
Info: Dirk Vermeiren, 03 455 09 78, boekenplaten.dfmortsel@gmail.com
Web: https://mortsel.davidsfonds.be > Activiteiten
OV-bereikbaarheid: De Lijn, alle tram- en buslijnen aan halte Mortsel-Gemeenteplein.

WW-II in liedjes en in de keuken,
(afdeling Hove)
Eddie Niesten en Griet Goris
De oorlogsjaren waren niet bepaald de makkelijkste om door te komen. Al vanaf
de algemene mobilisatie in 1938 tot ruim na de bevrijding was het kommer en
kwel in de keuken. Tegelijkertijd weerspiegelde de populaire muziek in die dagen
heel mooi de algemene sfeer onder de mensen.
-5-

Foto’s

Nieuws

Activiteiten

Partners

Een combinatie van lezing en (mee)zing¬programma brengt ons terug naar die
bewogen tijden. Soms heel herkenbaar, vaak ontroerend op andere momenten.
Maar, hoe dan ook, een hartverwarmend eerbetoon aan onze voorvaderen en
(meer nog!) “voormoederen”.
Praktisch: lezing op donderdag 17 november (ondersteund met powerpoint) door Eddie
Niesten; liedjes die getuigen van angst, verdrukking en blijdschap door Griet Goris.
Organisatie van Davidsfonds Hove, i.s.m. KWB, Heemkundige Kring De Markgraaf, KNSB.
Locatie: zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1a, 2540 Hove.
Reservatie, voor 14.11, rechtstreeks bij lieve.duffeler@skynet.be , 0477 417 929
Entree € 12 (DF/andere organiserende leden: € 10), giro op BE96 9794 2476 3005 van
Davidsfonds Hove, mededeling: ’De Tweede WO in liedjes en keuken’.
Web: https://hove.davidsfonds.be > Activiteiten > 17.11.’22
Bereikbaarheid openbaar vervoer: van Mortsel, bus 51-52-53 tot Hove-Kerk (4/u.)

Indieningstermijn voor de Junior
Journalistwedstrijd met thema
#trots #lokale helden
Onze afdeling organiseert de lokale voorronde van deze grootste schrijfwedstrijd
voor jongeren. Alle scholen in Mortsel hebben de informatie gekregen, want
deelnemen in klasverband is ideaal. Het thema #trots #lokale helden geef je een
eigen journalistieke interpretatie, naar keuze als een verhaal, een interview of een
opiniestuk.
Praktisch: je werken worden verwacht ten laatste op zaterdag 26 november, 24 uur
(middernacht), in elektronische vorm (Word-document) op <jjw.dfmortsel@proximus.be)
Info: Jo Lommaert, Bremveldlaan 7, 2640 Mortsel, 03 233 13 60.
Web: https://mortsel.davidsfonds.be (= onze webpagina’s Nieuws & Activiteiten)
Op onze webpagina vind je de volledige tekst van het Reglement en andere info.
Facebook (onze pagina): https://www.facebook.com/DavidsfondsMortsel/
Facebook (nationaal): https://www.facebook.com/juniorjournalist

Maand december
Inleiding tot het concert (van 4 dec.)
De Moldau (Bedřich Smetana)
Symfonie in d (César Franck)
De muziek van de Moldau is overbekend. Maar wanneer werd het stuk hier nog
uitgevoerd? De hoofdmelodie verklankt niet alleen de lustige stromen van de
Moldau in Bohemen (zie wapenschild), maar ook van de Schelde hier, van de Po
in IIalië, en de Jordaan in het Heilig Land.
Een muzikale en historische ontdekkingstocht verheldert dat tijdens de inleiding!
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Praktisch: vrijdag 2 december, 14:00 u., zaal ’t Parkske: Vergaderzaal 1 (1e verd met trap).
Kostenbijdrage: €5/€1 kansen/gratis voor deelnemers aan het concert van 4 dec.
Info: Werner Van Krunkelsven, 03 440 06 37, werner.van.krunkelsven@telenet.be
Web: https://mortsel.davidsfonds.be > Activiteiten

ASO, dirigent Bertrand de Billy
De Moldau (Bedřich Smetana)
Symfonie in d (César Franck)
César Franck (1822-1890) werd 200 jaar geleden in Luik geboren, maar hij werkte
in Parijs waar hij een van de belangrijkste figuren werd in het muziekleven. Van
zijn omvangrijke kamermuziek wordt de vioolsonate (een huwelijksgeschenk
voor Eugène Ysaÿe) het meest uitgevoerd (meer dan 900 opnames). Zijn
iconische symfonie in d (re klein), op het repertoire van alle grote orkesten,
bestaat slechts uit drie delen. In een cyclische vorm laat hij in deze bewegingen
alle thema’s terugkeren; een jubelend slot rond de rijke orkestratie af.
In de aanloop klinkt het symfonische gedicht De Moldau (Vltava) van Bedřich
Smetana (1824-1884), waarin hij het lustige stromen van de rivier verklankt
doorheen de natuurpracht van zijn Tsjechische vaderland (Má Vlast).
Praktisch: zondag 4 december, Koningin Elisabethzaal, Astridplein 26, 2018 Antwerpen. Om
10:30 uur genieten we van een koffie + koek, om 11:00 uur concert met tickets in hoogste
rangen, programmaboekje, circa 12:15 uur einde met glaasje cava en napraten. Groepsboeking voor 25 plaatsen, voor € 36 per persoon. Reservatie vanaf nu, tot ten laatste 12 nov.
via > boekenplaten.dfmortsel@gmail.com of 03 455 09 78 (voicemail); giro na bevestiging.
Web: https://mortsel.davidsfonds.be > Activiteiten
Web: www.antwerpsymphonyorchestra.be > Concerten EN > Uw bezoek > Bereikbaarheid
Wikipedia : https://nl.wikipedia.org/wiki/César_Franck
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedřich_Smetana
OV-bereikbaarheid: NMBS Antwerpen-Centraal; De Lijn, alle lijnen Diamant of Astrid (sms
ASO naar 4884 voor een gratis heen- en terugrit met bus of tram).

Wandelgroep gaat naar de Zuidrand
Lint ‘Bos van Marpingen’
‘Marpingen’ is het enige bos op grondgebied Lint (zie gemeentevlag), met aan de
noordzijde de Lauwerijkbeek, ook bekend als ‘Lachenenbeek’; het is eigendom
van OCMW Lier. Het hele gebied langsheen het fietspad, samen met het
‘Klimaatbos’ en het ‘Laarzenpad’ Lint-Luitersheide naar Hove-Uilenbos, illustreert
de huidige Vlaamse en Europese aanpak van natuur; particuliere grondbezitters
laten nu bijv. een wandeltraject toe (en verwachten dan ook respect …).
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De storm van 21 juli 2009 leidde tot het vellen van meer dan 225 bomen, hetgeen
tot open ruimtes en dus tot verjonging en toegenomen diversiteit kan leiden.
Wegens de rijke voorjaarsflora (o.m. dalkruid, sneeuwklokje en salomonszegel)
is dit zomereikbos beschermd als VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) én
als habitatrichtlijngebied in het Europees Natura 2000 netwerk. In het voorjaar
trekken namelijk ook honderden amfibieën richting de poelen in het speelbos
De kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Marpingen. De oorspronkelijke
houten kapel (1877, gedenkplaat), werd ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan in 1977 vervangen door een kapel in baksteen onder een steil zadeldak.
Praktisch: zondag 4 december, afspraak 13:30 u. aan hoek Hollandse Tuin /Liersesteenweg,
2640 Mortsel. Indien nodig wachten we op de concertgangers van ’s voormiddags.
Wandeling van circa 8 km. Wandelschoenen aangeraden. Iedereen is welkom.
Deelname is gratis. Eigen vervoer of kostendelend medepassagier aan 10 cent/pp/km.
Info en organisatie: Walter Van Weverberg, 0472 528 098 ; waltervw@skynet.be
Web: https://mortsel.davidsfonds.be > Activiteiten
Erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/13729
Web: https://www.landvanreyen.be/natuurgebieden/kapellekensbos
Web: https://www.toerismezuidrand.be/ en https://www.lint.be/laarzenpad-lint-hove
OV naar afspraak: De Lijn, tram 15, halte Station Mortsel-Oude-God of Kerkstraat

Leesgroep bespreekt
Juli Zeh
Onze maandelijkse leesgroep bespreekt
Juli Zeh (°1974)
Met haar rechtendiploma en functies als advocaat en grondwettelijk rechter in de
Duitse deelstaat Brandenburg, maken we vandaag kennis met een schrijfster die
actualiteit en controverse niet uit de weg gaat: de invloed van projectontwikkelaars op het platteland, de macht van de staat en het juridisch apparaat tijdens
de coronapandemie, de betekenis van ‘samenleving’ en gedeelde toekomstvisie
tegenover Individualisering en globalisering. In een filosofisch televisieprogramma poneerde ze:
Democratie is niet de methode om de beste uitkomst te vinden, het is slechts een
methode om de macht te (ver-)spreiden.

Als kind voelde zij zichzelf een romanpersonage; als schrijfster wil ze enkel
‘entertainen’. Op de vraag die in het Duitse onderwijs nog steeds gesteld wordt
‘Wat wil de auteur ons daarmee vertellen?’ antwoordt ze: ‘Helemaal niets’.
De collectie van de Mortselse bibliotheek reikt van haar debuut, Adelaars en
engelen (2002) tot de recentere Ons soort mensen (2016) en de coronaroman
Onder buren (2021), die zich beide afspelen in het oosten van de Bondsrepubliek.
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Praktisch: dinsdag 13 december, 14:15 u.; zie de info bij 13 september
Info voor deze sessie bij Hilde De Witte, 03 449 10 36, h.dewitte@telenet.be
Wikipedia in het Duits bevat véél informatie > https://de.wikipedia.org/wiki/Juli_Zeh
Web: https://mortsel.davidsfonds.be > Activiteiten

Adventslezing (afdeling Hove)
‘Onbeminde gelovigen’
Guido Vanheeswijck
Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen ongevaarlijk en zelfs gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. Geen wonder
dat niemand christenen nog aanspreekt met ‘beminde gelovigen’. Ze worden niet
bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de inhoud van dat
geloof zo vaag mogelijk houden.
‘Onbeminde gelovigen’ legt uit hoe, wanneer en waarom gelovige christenen in
Vlaanderen en Nederland ‘onbemind’ werden en wat daarvan de (politieke)
gevolgen zijn. Maar in de epiloog duikt de oude aanspreking ‘beminde gelovigen’
weer op.
Als uitnodiging om opnieuw over de grote vragen na te denken en te spreken, en
lezers ervan te overtuigen dat het niet fout is om dat juist nu weer vanuit een
religieus perspectief te doen.
Spreker is Guido Vanheeswijck (°1955), germanist en filosoof, hoogleraar aan de
UAntwerpen en de KU Leuven, schrijver van talloze boeken.
Praktisch: donderdag 15 december, 20:00 u., zaal De Markgraaf, Kapelstraat 8, 2540 Hove
Lezing door prof. Guido Vanheeswijck, (als adventsviering van) Davidsfonds Hove.
Reservatie, voor $12.12, rechtstreeks bij lieve.duffeler@skynet.be , 0477 417 929
Entree € 7 (DF-leden: € 5), giro op BE96 9794 2476 3005 van Davidsfonds Hove,
mededeling: ’15.12 Onbeminde gelovigen’.
Web: https://mortsel.davidsfonds.be of https://hove.davidsfonds.be > Activiteiten
Bereikbaarheid OV-De Lijn vanuit Mortsel met bus 51-52-53 tot Hove-Kerk (4/u.)

Onze keuzefilm bij Cinema M:
Nowhere special
(regie: Uberto Pasolini)
Op deze derde dinsdag raadt Davidsfonds je een film bijzonder aan:
Nowhere special (IT/RO/GB, 2020, 01:36 u.)
De 35-jarige glazenwasser John, vertolkt door James Norton, staat in voor de
opvoeding van zijn zoontje Michael, nu bijna vier jaar oud (maar van wie de
moeder kort na de geboorte wegging). Ze koesteren in hun eenvoudige bestaan
in Noord-Ierland een liefdevolle band, tot de vader verneemt dat hij terminaal ziek
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is. Om zijn kind te beschermen tegen dit vreselijke vooruitzicht, gaat de vader op
zoek naar een nieuwe, liefst perfecte, gezinssituatie.
Praktisch: dinsdag 20 december, 16:00 en 20:15 u.; zie de info bij 15 november

Concert en samenzang
U Zijt Wellekome
Vlaanderen zingt Kerst
Iedereen kàn zingen (in groep). Iedereen zingt mee, uit onze rijke liederenschat
op deze familiale samenzang en kerstconcert. Iedereen is welkom. Het zangkoor
MusicAmi ondersteunt de samenzang en biedt zijn eigen repertoire volks- en
kunstliederen. Op of rond tweede kerstdag vindt er ook een U zijt wellekomeconcert met samenzang plaats bij het Davidsfonds in de Basiliek van het H. Hart
te Koekelberg, in Bierbeek, Dilsen-Stokkem, e.a. Alle afdelingen, ook wij,
bestemmen de opbrengst voor sociale projecten: In de Buurt vzw, Mortsel.
Praktisch: maandag 26 december; Sint-Benedictuskerk, Mortsel-dorp; kerstconcert en
familiale samenzang. Deuren: 14:15 u.; aanvang: 15:00 u. Einde rond 16:30 u.
Toegang: €9 (volwassenen), €5 (kinderen tot 12 jaar = lagere school) door giro van het
exacte bedrag, met mededeling van het aantal volwassenen en aantal kinderen, op
BE61 9796 2971 5517 t.n.v. Davidsfonds Mortsel ten laatste op vrijdag 16 december.
Beschikbare plaatsen aan de kassa zelf: € 10 (volw.) en kansentarief €2.
Info: Dirk Vermeiren, 03 455 09 78, boekenplaten.dfmortsel@gmail.com
OV-bereikbaarheid: De Lijn, tram 15, halte Station Mortsel-Oude-God of Kerkstraat.

Hulp bij de vernieuwing van je lidmaatschap
Dank je wel dat je het Davidsfonds-lidmaatschap al vernieuwd hebt; zo dat nog
niet gebeurd is, vatten we nog even de noodzakelijke stappen samen:
1° Op www.davidsfonds.be klik je op Log-In> met je e-mail adres (dat normaal
reeds bekend is in de informatica-toepassing) en je kiest zelf een wachtwoord. Je krijgt toegang tot al je persoonsgegevens en kan je voorkeuren
uitdrukken voor thematische nieuwsbrieven.
2° Je betaalt €29 aan Davidsfonds vzw. Indien je niet op de e-uitnodiging
ingaat, noteer je hier wel je gepersonaliseerde gestructureerde mededeling,
waarmee je, liefst voor 15 december, overschrijft op BE98 4310 0693 8193:
+++ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ +++
3° Vanaf nu kan je, als lid, in de webwinkel terecht voor sponsoring van een
schoolbibbon (€30), aankoop van een boek of cd met ledenkorting (10%),
inschrijving op een DF-Cultuurreis en alle andere ledenvoordelen.
Dit is allemaal langs elektronisch weg, maar als afdeling en meer bepaald als je
wijkverantwoordelijke, staan we je bij indien het digitale je minder vertrouwd is.
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Allerzielen
Tussen chrysanten
verwijl ik even
bij overleden
verleden.
Bij heengaan
en afscheid
voor altijd –
althans zo lijkt het.
Want door mijn
herinnering
mag ik
vermarmerde tijd
- al was het maar even weer tot leven memoreren.
Allerzielen
allerheiligst
gedenkmoment.

Frank Kloeck

advertentie
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Kerstconcert en samenzang
maandag 26 december, 15 uur

Sint-Benedictuskerk, Mortsel-dorp
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