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De Redactie

Beste Nieuwsbrieflezer,

De  herfst  laat  zich  al  zien  en  voelen.  De 
bladeren  aan  de  bomen  verkleuren  volop, 
mistflarden maken van de  ochtenden een kil 
gebeuren, de dagen krimpen aan een veel te 
hoog tempo … We moeten er  weer  door,  de 
winter komt eraan. 

Maar  in  plaats  van te  mopperen gaan we er 
gewoon  van  genieten.  Het  ritselen  van  de 
bladeren  onder  je  voeten  tijdens  een  mooie 
herfstwandeling  in  het  bos,  de  gezellige 
winteravonden  voor  de  televisie  of  met  een 
goed boek in de zetel onder een zachte plaid. 
Voorbereidingen maken voor kerstmis. 

Maar boven alles: weten dat na 
de winter weer een nieuwe lente 
komt!

Met  vriendelijke 
groeten,
De Redactie

Feest- en herdenkingsdagen

01/10: H. Theresia van Lisieux 
02/10: H. Engelbewaarders
04/10: H. Franciscus van Assisi
07/10: O.L.Vrouw van de Rozenkrans
15/10: H. Theresia van Avilla 
16/10: H. Gerardus Majella
16/10: H. Margareta-Maria Alacoque
21/10: H. Ursula 
28/10: HH. Simon en Judas Taddeüs 

01/11: Allerheiligen
02/11: Allerzielen
03/11: H. Hubertus
17/11: H. Elisabeth v.Hongarije 
26/11: H. Johannes Berchmans 
27/11: O.L.V.van de Wonderdadige Medaille
28/11: H. Catharina Labouré
27/11: Eerste zondag van de Advent

De Activiteitenkalender

Gebedsstonden 
Van 1 mei tot 31 augustus/31 oktober:

We bidden samen :
• elke  zondag  om  14.00h:  kruisweg  en 

rozenhoedje

• elke  dag,  behalve  op  zondag,  om  19.30h 
(van 01/05 tot 31/08) of 18.30h (van 01/09 
tot 31/10): rozenhoedje. Op vrijdag tevens 
kruisweg.

• elke 4e vrijdag van de maand, gebedsgroep 
Pater  Pio  om  19.00  h.  De  volgende 
bijeenkomsten zijn op vrijdag 28 oktober en 
vrijdag  25  november;  in  december  is  er 
geen  bijeenkomst  wegens  de  activiteiten 
rond kerstmis.

Van 1 november tot 30 april:
We bidden samen in de kapel:
• Elke 2e zondag van de maand om 14 uur de 

kruisweg en het rozenhoedje.
• Elke 4e vrijdag van de maand gebedsgroep 

Pater  Pio  om  19.00h.  De  volgende 
bijeenkomsten zijn op vrijdag 28 oktober en 
vrijdag  25  november;  in  december  is  er 
geen  bijeenkomst  wegens  de  activiteiten 
rond kerstmis.

Noveen van de Heilige Gerardus 
Deze noveen begint op  zaterdag 8 oktober en 
eindigt op zondag 16 oktober.

Noveen van de Heilige Tadeus
Deze noveen begint op  donderdag 20 oktober 
en eindigt op vrijdag 28 oktober.

Voordracht door Pater Jan Meeus

zondag 9 oktober - 14 uur

in de kapel van het Mariapark

E.P. Jan Meeus (Montfortaan)

leidt deze bezinning rond het thema

"Bid altijd"

(Banneux - Beauraing)

onze vraag: hoe kan dat?

aanvang 14 uur - gratis deelname

Het programma bestaat uit:

- Rozenhoedje
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- Bezinning

- Aanbidding van het Heilig Sacrament

Bedevaart naar Beauraing

Het Mariapark van Oostmalle
nodigt u uit om mee te gaan op bedevaart

naar het Heiligdom van Beauraing
op zaterdag 22 oktober 2011

tevens bezoek aan de Fraterniteit van 
Tibériade te Lavaux-Sainte-Anne

Het Kinderkoor
Na enkele weken rust en vakantie begint ons 
kinderkoor  stilletjes  aan reeds te denken aan 
de repetities voor het kerstspel op zondag 18 
december.

De Jongerenwerking
De  volgende  jongerendag  voor  de  min13-
jarigen staat gepland op: zaterdag 29 oktober.

Het genade-uur
Op  donderdag  8  december,  de  feestdag  van 
O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis,  bidden we 
samen  de  rozenkrans  in  de  kapel  van  het 
Mariapark, tijdens het Genade-Uur van 12.00 h 
tot 13.15 h. Iedereen is welkom! 
In Lourdes, Fatima, Banneux en zovele andere 
plaatsen, vraagt Maria om gebed voor bekering 
en vrede.

Het kersttoneel
Sinds  enkele  weken  is  ons  eigen  amateur-
toneelgezelschap  gestart  met  de  repetities 
voor  het  kersttoneel:  “ons  Lievrouwke  geeft 

goede  raad”.  Een  toneelstuk  – 
zoals  voorgaande  jaren  - 
geschreven  door  een 
medewerkster van het park. En 
daardoor dus een uniek stuk dat 
u  nergens  anders  kunt  gaan 
bekijken  dan  tijdens  ons 
kerstspel  op  zondag  18 

december  (zie  verder).  Er  komt  heel  wat  bij 
kijken, want buiten het inoefenen van de tekst 
moeten  ook  allerlei  attributen  bijeen  gezocht 
worden. Ons toneelgezelschap gaat ervoor!

Kerstmis in het Mariapark

Kempische kerststal
In  de  verwarmde  kapel  van  het  Mariapark 
staat een kerststal, geheel aangepast aan de 
gerestaureerde kapel. De kapel is van zondag 
18-12-11  tot  en  met  vrijdag  06-01-12 
doorlopend geopend van 13 uur tot 18 uur, of 
na  afspraak  (op  afspraak  kan  reeds  vanaf 
15/12/11).
Er  worden  kerstliederen  gezongen, 
kerstverhalen  verteld  en  er 
wordt samen gebeden.
's avonds is het park sfeervol 
verlicht.

Kerstspel
Op  zondag 18 december om 
14  uur:  Kerstspel  in  de  feestzaal  van  het 
Koninklijk  Atheneum,  vlak  naast  het 
Mariapark. Ons kinderkoor zingt kerstliederen 
en  ons  toneelgezelschap  speelt  het 
kersttoneel  "Ons  Lievrouwke  geeft  goeden 
raad”

Kerststallententoonstelling
Van  18-12-11  tot  06-01-12  loopt  er  een 
kerststallen-tentoonstelling  in  de 
ontmoetingsruimte  van  het  Mariapark.  U 
vindt  er  diverse  unieke  kerststallen 
vervaardigd uit streekeigen materialen. 

VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN

Inwijding Tabernakel
Op  vrijdag  22  juli  werd  tijdens  de  Pater-Pio 
bijeenkomst het tabernakel in de kapel ingewijd 
door pater Sergier.  Het Heilig Sacrament is nu 
voortdurend  aanwezig  en  dat  is  een  grote 
meerwaarde voor onze kapel.
Voortaan  zal  er  ook  maandelijks  een 
Aanbidding van het Heilig Sacrament zijn: elke 
1e donderdag van de maand, van 18 tot 20 uur. 
We bidden voor alle noden in de wereld, zoals 
Onze  Lieve  Vrouw  het  gevraagd  heeft  op 
diverse verschijningsplaatsen.

Land van Playsantiën
Op  zondag  24  juli  lag  het  Mariapark  als 
rustpunt in de tweede fietstocht die het Land 
van Playsantiën  deze zomer organiseerde, met 
als titel ‘van schors tot schuim’.  We vreesden 
voor  de  opkomst,  want  het  weerbericht 
voorspelde niet veel goeds. ’s Morgens was het 
inderdaad  regenachtig,  maar  halverwege  de 
voormiddag klaarde het op. Er kwam de stroom 
van  fietsers  op  gang  en  het  werd  een  ware 
overrompeling!  Veel  mensen  bezochten  het 
Mariapark op die manier voor de eerste keer. 
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We hoorden heel vaak: “wat een oase van rust 
ligt er hier verborgen te midden van de drukke 
wereld!” Een deugddoende uitspraak voor alle 
vrijwilligers  van  het  Mariapark  die  er  met 
zoveel  overgave  zorg  voor  dragen  dat  deze 
oase van rust blijft bestaan.

Het kinderkoor
Op  12  augustus  hebben  we  de  H.  Mis 
opgeluisterd in het rusthuis Ter Bleeke in Malle. 
De  traditionele  knuffel  werd  zowel  door  de 
bejaarden  als  door  de  kinderen  in  dank 
aanvaard.

Kaarskensprocessie
Op maandag 15 augustus was er om halfacht ’s 
avonds  Mariahulde  en  Kaarskensprocessie  in 
het park. In tegenstelling tot vorig jaar waren 
de  weergoden  ons  deze  keer  wel  gunstig 
gezind. We hadden nochtans onze voorzorgen 
genomen en een tent gezet aan de grot. Niet 
nodig dus, want iedereen kon naast de mooie 
viering – met ons zeer goed vertegenwoordigd 
kinderkoor -  ook nog genieten van de zachte 
zomeravond. Zo’n 200 mensen trokken na de 
viering in processie, zingend en biddend, door 
het  Mariapark.  Lourdes  in  zakformaat,  maar 
daarom  niet  minder  intens.  Dank  aan  alle 
deelnemers en medewerkers.

De Jongerenwerking
Het zomerkamp van de jongerenwerking ging 
door in Beauraing van donderdag 25 augustus 
tot zondag 28 augustus. 
Op  24  augustus  zijn  wij  –  de  kookouders  - 
vertrokken  met  alle  gerief  in  twee  volle 
aanhangwagens  en  een  busje,  richting 
Beauraing.  Alles  moest  klaar  staan  om  ’s 
anderendaags onze min-13 jarigen te  kunnen 
ontvangen. 

In totaal waren we met 63, dus het was volop 
de  handen  uit  de  mouwen  steken  om  alle 
buikjes te kunnen vullen. De leiding had alles 
perfect  voorbereid,  zodat  elk uur  van de dag 
ingevuld was.  Een geweldige  inzet,  vooral  na 
de  toch  wel  zware  Jongerendagen  in  Madrid. 
Dankjewel hiervoor! 

Een kookouder

En dit is wat Laura er van vond:

Bezinningskamp 
Beauraing: 25-28 augustus 
2011.

De bekroning van een heel  
jaar  Mariapark-activiteiten 

is zonder twijfel het jaarlijkse zomerkamp. Om 
origineel uit de hoek te komen, koos de leiding  
ook  dit  jaar  het  idyllische  Beauraing  uit  om 
tweeënveertig  kinderen  te  vergasten  op  een 
geweldig bezinningskamp.

Dag 1

De  dag  dat  de  kinderen  zouden  toestromen,  
kregen we te horen dat er een helikopter op  
het  domein  zou  landen.  De  onuitgeslapen 
leiding,  die  nog  volop  in 
Wereldjongerendagensfeer  vertoefde,  hoopte 
even op een persoonlijke audiëntie bij de paus.  
Toen dit vreemd genoeg niet het geval bleek,  
concentreerden  ze  zich  gelukkig  terug  op 
spelletjes en dergelijke. 

De eerste dag speelden we het bouw-je-eigen-
kerkspel.  Het  doel  van  het  spel  was  een  zo  
mooi mogelijke kerk te bouwen.
De  catecheses  werden  gegeven  door  pater  
Lecleir en kapelaan Butaye. Terwijl de kinderen 
bijna  allemaal  geboeid  luisterden  en 
intelligente antwoorden gaven op de gestelde  
vragen,  was  er  een  lid  van  de  leiding  (we 
noemen geen namen … het gaat over Roeland 
Abts  ), die in slaap viel. De stumper werd na  
enkele  goedgemikte  porren  gelukkig  weer 
wakker.

Tijdens het middagmaal werden de kampregels  
op  schrift  gesteld.  Voor  de  enkele 
ongeletterden onder ons,  werden deze regels  
ook uitgebeeld. Zo ging Marieke even bij Tariq  
aan de arm hangen om duidelijk te maken dat  
aan de leiding plakken verboden is. Tariq was  
eveneens  van plan de kinderen te  verbieden  
overdag naar het toilet te gaan, de resterende 
leiding stelde echter zijn veto waardoor er een  
verzachtende  maatregel  werd  doorgevoerd:  
voortaan  zouden  de  kinderen  de  leiding  om 
toestemming moeten vragen wanneer  ze  het  
gemak wensten te bezoeken.

Dag 2

Ik zou graag zeggen: “De ochtendstond heeft  
goud  in  de  mond”,  maar  helaas,  dag  twee  
begon weinig verkwikkelijk met regen en grijze 
wolken.  Dit  alles kon echter niet  verhinderen 
dat  het  humeur  van de  meeste  kinderen 

zonnig  tot  stralend  was.  De  bewolkte  
enkelingen  draaiden  meestal  wel  weer  bij  
wanneer  ze  enkele  liedjes  zongen  of  van  de  
pudding van de kookouders proefden.
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“Leve  Frank  de  Boosere”,  want  dankzij  hem 
hadden  we  vandaag  de  knutselactiviteit  
ingepland. De kinderen gingen aan de slag met  
gekleurd  papier,  prikkertjes  en  patronen  en 
knutselden zo, ondanks het slechte weer en de  
elektriciteit  die  geregeld  uitviel,  de 
allermooiste lampionnen in elkaar.

Bij  eten hoort afwas.  Je zou denken een klus  
waar  je  maar  weinig  kinderen  voor  kan 
enthousiasmeren, maar neen, niets is  minder  
waar. Zo had je bijvoorbeeld Marieke Van Den 
Hove, die zich steevast als vrijwilliger aanbood.  
Bovendien  beconcurreerden  de  verschillende 
leeftijdsgroepen  elkaar  om  een  zo  mooi  
mogelijke  tijd  neer  te  zetten  wat  betreft  
afwasduur. 
We zijn  trots  u  te  kunnen melden dat  groep  
‘Geel’ zich met zijn 5 minuten en 50 seconden 
heeft kunnen plaatsen voor het EK afwassen,  
dat volgend jaar zal plaatsvinden in Beauraing.

Dag 3

Vandaag was de laatste volledige dag. Zoals de 
traditie het wil stond er deze dag een stevige 
staptocht  op  het  programma.  ’s  Middags 
werden de hongerigen gespijsd door heerlijke  
boterhammen  met  groentjes,  kaas  en  hesp,  
deskundig  bereid  door  de  o  zo  geliefde  
kookouders.

In de namiddag gingen we terug op weg naar  
ons verblijf. De dapperen kozen voor een fikse  
wandeling van zo’n acht kilometer. De jongere  
kinderen  werden 
opgepikt  met de auto’s. 
Hierbij  moet  vermeld 
worden  dat  Astrid  en 
Lise Abts, hoewel ze niet  
bij  de  oudste  groep 
behoorden, toch voor de 
lange  weg  kozen en  zo 
toonden  dat  ze  voor  geen  kleintje  vervaard 
waren.

Dag 4

Vandaag  luidde  het  motto  ‘inpakken  en 
wegwezen’ Voor sommigen mocht het nog wat  
langer  duren,  voor  anderen  sloeg  de 
vermoeidheid  toe  en  was  het  inderdaad 
welletjes geweest. 

Uiteindelijk werd het kamp afgesloten met een 
eucharistieviering  samen  met  de  ouders.  Na 
een  hapje,  een  drankje  en  wat  gekeuvel,  
begaven  de  meesten  zich  vermoeid  maar  
tevreden terug richting Vlaanderen.

Laura

Parkweetjes

Half  september voorbij:  dat betekent  voor  de 
medewerkers van de groenploeg het einde van 
de  snoeiperiode.  En  daar  zijn  ze  niet  rouwig 
om. Enkelen beginnen zelfs  al  aan hun eigen 
winterslaap te denken. Maar het einde van de 
snoeiperiode betekent natuurlijk niet het einde 
van hun werk. Dagelijks moeten ze nog wieden 
en hakken want het enige dat blij was met de 
natte  zomer  was  en  is  het  onkruid  in  alle 
soorten. 

Bovendien  beginnen  de  eerste 
bladeren  al  te  vallen  –  de 
bladerenhark staat niet ver weg nu 
– en het regent alle dagen eikels. 
We hebben nog nooit  zo’n  massa 
eikels bij elkaar gezien.

Walter denkt er over na om enkele varkens te 
gaan  houden.  Hij  is  namelijk  verzot  op 

parmaham  en  die  blijkt  te 

komen van de hespen van varkens die gevoerd 
zijn met eikels. En gezien hij  nu toch genoeg 
eikels  heeft  en vast  ook  nog wel  ergens een 
plekje om enkele varkentjes te houden … wordt 
vervolgd!

Nu  de  herfst  dus  duidelijk  zijn  intrede  heeft 
gedaan, kunnen we de balans opmaken van de 
zomer in het park. 

Die zomer was qua weer wel niet zo fraai, maar 
we hebben toch prachtige bloemen gehad. 
De hortensia’s deden hun uiterste best om lang 
stand te houden, maar helaas zorgde de regen 
ervoor dat ze heel snel verwelkten.  
De  knolbegonia’s  hebben  dan  weer  bewezen 
dat ze elke Belgische zomer aankunnen. Regen 
of  droogte,  zij  gaan  gewoon  door  met  hun 
felgekleurde  bloemenpracht  te  tonen  aan 
iedereen  die  het  wil  zien.  Een  schitterende 
bloem  voor  ons  nat  klimaat!  De  fuchsia’s 
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(‘bellekens’)  bleven maar  groeien.  Ze hebben 
een geweldig groot gewas gemaakt, waardoor 
ze  met  hun  takken  tot  halverwege  de 
wandelweg naar de Piëta hangen.

In  augustus  en  september  mochten  we  nog 
veel bezoekers verwelkomen in het park. Meer 
en  meer  mensen  houden  er  halt  tijdens  een 
fietstocht.  Maar  het  Mariapark  wordt  ook 
gesmaakt door mensen die een autorit maken 
en  die  rit  voorbereiden  via  het  internet.  Het 
Mariapark heeft niet alleen een eigen website, 
maar staat ook vermeld op andere toeristische 
websites.  Zo vindt iedereen de weg naar  het 
park.

De  banken  aan  de  grot  hebben  we  nog  een 
nieuwe vernislaag gegeven, evenals de ramen 
van de verrijzeniskapel en het houtwerk van de 
berging.  Die  staan  allemaal  klaar  voor  de 
winter.

In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we 
reeds verteld dat we iets moesten doen aan de 
ramen in de kapel, daar deze niet open konden 
om te poetsen. Dat is ondertussen gebeurd. Ze 
zijn  nu  in  een  aparte  lijst  gezet  die  we  er 
kunnen  uitnemen  als  het  tijd  is  voor  een 
reinigingsbeurt.  Nu de kopgevel van de kapel 
nog waterdicht krijgen en dan zijn we wellicht 
weer voor een paar jaar gerust.

Tot volgende keer,
Walter & C°

Het  Mariapark  heeft  nog  steeds 
voortdurend nood aan mensen die een 
handje  willen  komen  toesteken  in  het 
park. Het maakt niet uit hoeveel tijd je  
eraan  kunt  besteden,  elk  uurtje  is  
welkom... Voel je je aangesproken? Loop 
even langs bij Walter of bel naar:  03 /  
312.22.16

v.z.w. Mariapark

Walter en Ursula Huybrechts-De Gruyter
Herentalsebaan 62

2390 Oostmalle
tel. 03/312.22.16

www.mariaparkoostmalle.be
e-mail: mariaparkoostmalle@gmail.com

http://www.mariaparkoostmalle.be/
mailto:mariaparkoostmalle@gmail.com

