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Ons jaarthema: “Een kwetsbaar

weefsel, zorg dragen voor el-

kaar, zorg dragen voor de

schepping” geeft weer hoe wij

onsalsgemeenschapzien.

Hier vormen spiritualiteit en dia-

konie een centraal gegeven. Hoe

kan het ook anders met Sint-Fran-

ciscusalsvoorbeeld.

Viering 100 jaar Gemeenschap

Wat de spiritualiteit betreft kan je

bij ons in de parochie terecht voor

verzorgde hedendaagse liturgie, oa

via de familievieringen, voorberei-

dende vieringen van eerste commu-

nie en vormsel, sterke tijden als

gewone zondagsvieringen, (meest-

al een eucharistieviering en gemid-

deld 1maalpermaandeenwoord-en

communiedienst) en het toedienen

vandesacramenten.

De vieringen worden opgeluisterd

door samenzang of door onze ko-

ren Blij Rondeel of het Franciscus-

koorenensemble.

Doorheen de week zijn er op maan-

dag, dinsdag en vrijdag ochtend eu-

charistievieringen in onze weekka-

pel.

Maar onze gemeenschap is dus niet

alleen eucharistie vieren maar ook

diakonie staat centraal, oa door de

vele activiteiten van onze vereni-

gingenenbuurtcomités.

Ommee te zijnmet onze tijd kan al-

les gevolgd worden via onze websi-

tewww.franciscusfrando.be.

Het secretariaat (waar ook de verga-

derzaal is) staat 4 dagen per week

klaar om vragen te beantwoorden.

Onze parochie en meer bepaald de

kerk wordt ook regelmatig gebruikt

voor concerten van eigen groepen

als voor externe koren en ensem-

bles.

Dat onze parochie iets te bieden

heeft bleek nog maar eens tijdens

onze feestelijkheden naar aanlei-

ding van het 100 jarig bestaan van

onze school “De Ark” en parochie.

Een levendige gemeenschap

waar we fier op zijn!

En ja die gemeenschap wil graag

verder kijken naar de toekomst en

voorzichtig aftasten wat mogelijk is

metrespectnaarelkaar.

Wat de werking betreft beseffen wij

maar al te goed dat er continu dient

gesleuteld te worden aan een leven-

dige gemeenschap en dat we ons de

vraag moeten stellen of dit in de

toekomst nog allemaal haalbaar zal

zijn.

Voor de pastorale zone dromen wij

daarom van een nieuwe groep waar

we samen een lichtje kunnen vor-

men voor de zoekende mensen van

vandaag,wieofwatweookzijn.

Namens het parochieteam en de werkgroep

liturgie.

“EEN KWETSBAAR WEEFSEL, ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR, ZORG

DRAGEN VOOR DE SCHEPPING”

Sint-Franciscusgemeenschap
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met lesgeefsterMurielleWilsens

De Groote Oorlog werd in het afge-
lopen jaar overal herdacht. De mi-
serie in de loopgraven, de moed
van soldaten, de velen die sneu-
velden… De Groote Oorlog is een
verhaal van moed en volharding.
Niet alleen de duizenden dappere
soldaten, maar ook de moeders die
dagdagelijks hun gezin hebben ge-
voed met het weinige dat er was.
In de grote steden loerde het hon-
gerspook al tegen einde 1914. Tal
van oorlogsrecepten maken duide-
lijk hoe vindingrijk men toen wel
is geweest. Creatief omspringen met
de schaarse levensmiddelen was het
devies. Vele kookboekjes versche-
nen in die periode met raadgevin-
gen en tips.
Door het project ‘Van Wortel-
taart tot Oorlogskonijn’, uitge-
werkt door Ziekenzorg CM in sa-
menwerking met Eddie Niesten,
geeft ons een beeld van hoe onze

voorouders die uiterst moeilijke pe-
riode beleefden. Welke creatieve op-
lossingen zij moesten verzinnen
om toch maar ‘iets’ eetbaars op tafel
te brengen. Om toch vooral niet he-
lemaal de moed te verliezen zoveel
jaren lang!
‘Van Worteltaart tot Oorlogsko-
nijn’ is niet alleen voor ouderen,
maar ook voor jongeren een leerrijk
project.

Iedereen is dan ook welkom,

jong, minder jong en oud

op woensdag 12 november 2014

om 14.00 uur

in de Kristoffelzaal naast de

kerk op de Schreursvest te He-
verlee.

Wie nadien graag deelneemt aan
de broodmaaltijd, kan hiervoor in-
schrijven
bij François Buekenhout, Plein-
straat 13 te 3001 Heverlee
tel. 016 23 44 74 gsm 0498047401
francoisbuekenhout@gmail.com

ETEN IN DE GROOTE OORLOG

Maak maar mee gebruik van deze
eenvoudige en leuke manier om te
‘delen’.

Het boekenmandje staat in de Stille
Zone van het Don Bosco centrum,
waar de vieringen plaats hebben.
Kies maar een boek uit om thuis
te lezen en daarna terug te zetten.
Sommige boeken mag je zelfs hou-
den. Een briefje of klevertje deelt je
mee of je met zulk exemplaar te ma-
ken hebt.
Je kan zelf ook het mandje spijzigen
met jouw eigen boeken.

BOEKENMANDJE

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 13 en 27 november 2014
Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort
te Leuven
Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 69 87
of 0472 60 88 30
Seniorama vzw
Activiteiten
Vanden Tymplestraat 35,
3000 Leuven
www.seniorama.be

Sint-Franciscusgemeenschap

Zondag 09 november

10.00 u. Gebedsviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Intentie: voor de heer Guillaume
Struyf en mevrouw Gerarda
Boogaerts
Gebedsleider: Thierry Van Craenem
Lector: Karel De Rocker
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 16 november

10 00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Naamopgave van de vormelingen.

Familieviering

Verkoop kaarsen van de Bond
zonder Naam
Voorganger: ere-pastor Marcel Doms
Lector: Guido .Lauwerier
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Johan Van Audenhaege
Beeldmontage: Thierry van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 09 november

24ste zondag door het jaar

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer Albert Parijs

Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent/lector: Hilde Pex
Homilie: pater Walter Verhelst

Zondag 16 november

25ste zondag door het jaar -

Naamopgave vormelingen

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer en mevrouw
Jules en Elisabeth Cosemans-
Vanderstappen,
de heer René Kestens
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: vormelingen
Misdienaars: Caroline en Lieze
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 9 november

Tweeëndertigste zondag door het

Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 16 november

Drieëndertigste zondag door het

Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

VIERINGEN

De Sint-Franciscusgemeenschap deelt in het geluk van de familie
Frank en Els Meysmans-Kusters, Ziekelingen 8, 3000 Leuven, bij het
doopsel van hun zoon Lars op 19 oktober 2014.
De gemeenschap wenst de ouders, grootouders, peter en meter van harte
proficiat.

DOOPSEL

SINT-FRANCISCUSGEMEENSCHAP

Sint-Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van
10.00 u.

in het parochiecentrum.

Seniorencafé

Iedere dinsdag en donderdag vanaf
14.00 u

in het parochiecentrum.

De activiteiten van OKRA en

Ziekenzorg worden meegedeeld
via de eigen beweging

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 06 november

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag

9 november

Herfstweekend in Home Fabiola
Maasmechelen

Zondag 09 november

12.00 u. Ontmoetingsruimte
in de Kristoffelzaal

Dinsdag 11 november

14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

PAROCHIEAGENDA

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (5 à 6 km

aan traag tempo)

Woensdag 12 november om 13.30 u.
De Becker Remyplein, ter hoogte
van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen
0,10 euro per km
Voorzie gemakkelijke kledij en
stapschoenen
Verzekering verplicht
Voor meer info: 016 63 39 26
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De pastorale uitdagingen voor

het gezin

in de context van de evangelisatie

Paus Franciscus roept van 5 tot

19 oktober 2014 een buitengewo-

ne, thematische bisschoppensynode

over gezinspastoraal samen. De sy-

node heeft als thema: ‘De pastora-

le uitdagingen voor het gezin in de

contextvandeevangelisatie’.

“In onze tijd is de Kerk namelijk geroe-

pen om bij de verkondiging van het Evan-

gelie ook de nieuwe pastorale behoeften te

betrekken die het gezin betreffen.”

In een brief aan de gezinnen heeft

Paus Franciscus de gezinnen en

onszelf opgeroepen om voor de Sy-

nodetebidden:

“Deze Synodevergadering is op bijzonde-

re wijze aan u gewijd, aan uw roeping en

zending in de Kerk en in de maatschappij;

aan de vragen over het huwelijk, het ge-

zinsleven, de opvoeding van kinderen en

de rol van het gezin in de zending van de

Kerk. Daarom vraag ik u om vurig te bid-

den tot de Heilige Geest, opdat Hij de Sy-

nodevaders zal verlichten en hen in hun

belangrijke taak zal leiden.”

De paus verwijst ook naar de tweede

synode over hetzelfde thema in 2015

en de wereldgezinsdagen die in dat

jaar in Philadelphia zullen plaats-

vinden.

“Laten wij allemaal samen bidden, dat de

Kerk door deze gebeurtenissen het pad van

werkelijke onderscheiding zal gaan en ge-

schikte pastorale middelen zal gebruiken

om de gezinnen te helpen hun huidige

uitdagingen tegemoet te treden met het

licht en de kracht die voortkomen uit het

Evangelie.”

Gezinsgebed van Paus Franciscus

Jezus, Maria en Jozef, in u zien wij de

schittering van de ware liefde, tot u rich-

ten wij ons vol vertrouwen.

Heilige Familie van Nazareth, geef dat

ook onze families plaatsen van gemeen-

schap en gebed zijn, authentieke scholen

van het Evangelie en kleine huiskerken.

Heilige Familie van Nazareth, moge er

in de families nooit meer sprake zijn van

geweld, opsluiting en verdeeldheid: moge

al wie gekwetst en getraumatiseerd zijn,

troost en genezing vinden.

Heilige Familie van Nazareth, moge de

aankomende Bisschoppensynode in allen

het besef wekken van de heiligheid en

onschendbaarheid van het gezin, en van

zijn schoonheid in Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef, aanhoor en verhoor

ons gebed.

Eerste lezing

Twee jaar terug schreef Huub Oosterhuis:

Ik versta onder liefde: die duizen-

den nuances van vriendelijkheid

en vriendschap, van hartstocht en

hoofsheid, van tact en geduld, van

bedachtzame eerbied en mededo-

gen, van lange trouw en spontani-

teit, waarmee mensen elkaar bejege-

nen.

Ik versta onder liefde ook: de denk-

kracht en de intuïtiekracht, de wijs-

heid en de wetenschap, en alle fan-

tasie en volharding en optimisme

waarmee de aarde wordt opgebouw-

d, steeds opnieuw, tegen alle af-

braak in. Alles wat ten goede is, alles

wat zingt en in vervoering brengt,

alles wat troost en tot bezinning

leidt, en alles wat bijdraagt aan iets

meer recht en vrede voor zoveel

mogelijk mensen, noem ik liefde.

Lezing uit het boek van de mens-

wording

God schept de mens naar zijn beeld.

Hij moet de aarde vervullen en er

zorgvoordragen.

Duiding

1.

Ik herinner me nog zeer goed hoe

de Leuvense moraaltheologen zich

na Humanae vitae inspanden om

een brug te slaan tussen deze tekst

en de reeds andere seksualiteitsbele-

vingbijdemensen.

Zij deden vooral een beroep op het

persoonlijk gevormd geweten op

basis waarvan de moderne mens

zelfkonbeslissen.

Hiermee begint bisschop Bonny

zijn recent uitgegeven brief ter

voorbereidingvandesynode.

2.

Wat mij opvalt is dat hij de oorzaak

van de spanning tussen kerkelijke

leer en huwelijk en seksualiteitsbe-

leving legt bij een verbroken rela-

tie, de verbroken collegialiteit tus-

sendebisschoppen.

Tijdens het Vaticanum II hadden

zij zeer goed samengewerkt en

voor alle documenten in dialoog

steeds naar een consensus gezocht.

Na het concilie heeft Paus Paulus

VI deze collegialiteit verbroken en

solo slim gespeeld. De bisschoppen

zaten geprangd tussen hun trouw

aan de paus en de verantwoorde-

lijkheid tegenover de hun toever-

trouwdemensen.

Na een tijd vermeden zij het con-

flict door de confrontatie niet meer

aan te gaan maar zich in een stil-

zwijgen te hullen. Gevolg was dat

een belangrijk element in huwelijk

en seksualiteit, het geweten, dat ook

op andere levensdomeinen een be-

langrijke rol gaat spelen, stilaan op

deachtergrondverdwijnt.

3

Bisschop Bonny heeft nu vijftig

jaar later het stilzwijgen doorbro-

ken. Daarom wordt deze brief his-

torisch genoemd. Eindelijk gaat hij

in op de moderne problematiek van

huwelijk, samenleven, gezin en re-

latievorming.

In de kerkelijke visie is de relatie

tussen man en vrouw een afbeel-

ding van de relatie tussen Christus

en zijn kerk. Vandaar het accent op

de onverbrekelijkheid en de harde

houding.

De weigering om echtgescheidenen

de communie te geven is hiervan

hetmeest inhetoogspringend.

Er is nog een ander aspect dat de

kerk heeft verwaarloosd, zo schrijft

bisschop Bonny, en wat nu meer

benadrukt wordt is dat mensen

groeien in een relatie en daartoe ge-

nade en steun nodig hebben dat de

kerkgemeenschap zou kunnen bie-

den.

Lees verder op bladzijde 4

DE PASTORALE UITDAGINGEN VOOR HET GEZIN
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NATIONALE ZIEKENDAG… ZONDAG 12 OKTOBER ZIEKENZORG CM SAMEN STERK

onze zieken werden verwend met een heerlijk ontbijt

Een ontbijtpakket thuis… een dankbaar aanvaarde attentie

Of samen ontbijten in de Kristoffelzaal… een heerlijk begin van de zondag

Een woord dat richting geeft aan de

gemeenschap

Volgende samenkomst: donderdag

13 november 2014 om 20 uur in de

vergaderzaal van het centrum (bo-

vendebar).

Het boek Handelingen van de apos-

telen wordt nog steeds gelezen als

een geschiedschrijving van de jon-

ge kerk. Vandaag durven wij deze

lezing in vraag stellen. Het boek

“De handelingen van de apostelen”

is geen historisch maar wel een pro-

fetisch boek. Het boek toont veel-

eer de moeilijkheden van de prille

evangelische verkondiging en wil

de eerste gemeenschappen opnieuw

ophetgoedespoorzetten.

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010

Kessel-Lo

016255892-0485063038

Jef.w@edpnet.be

HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN



Zaterdag 15 november

Van 14.00 u tot 22 u

Zondag 16 november

Van 10.00 u tot 20.00 u.

Parochiecentrum

Tiensesteenweg 190 bis

3001 Heverlee

TENTOONSTELLING EN DIGI-SHOW

Fotoclub Prisma

40 jaar jong

MetKWBKessel-Loopwandel

opzondag16november2014

Afstand:+/-6,5km

Vertrek per wagen: 13.30 uur, Don

Boscocentrum (hoek Platte-Lostraat

–Ortolanenstraat)

Vertrekken doen we aan café “Pa-

rijs-Roubaix” in Kerkom voor een

wandeling naar “Klein-Zwitser-

land”, langsveld-enboswegen.

Na de wandeling kunnen zij die dit

wensen nog iets gebruiken in ca-

fé” “Parijs-Roubaix” waar we onze

wandeling beginnen en eindigen.

Practisch:

Stevige stapschoenen of laarzen

zijn wel aangewezen gezien de

modderige toestand van de holle

wegenendewaterplassen.

Kinderwagenskunnennietmee.

Inlichtingen en aanmelden bij

HugoFranck (016255183)

HERFSTWANDELING IN KERKOM

Beste muziekliefhebber,

Bij de start van een feestelijke einde-

jaarsperiode verwelkomen we u graag op

een stemmig kerstconcert met muziek van

Marc-Antoine Charpentier.

We zetten in met een heel aparte versie van

Charpentiers "Messe de minuit pour

Noël" (H9). Hij liet zich voor deze com-

positie inspireren door een aantal oude

Franse kerstchansons. De oorspronkelij-

ke liederen verweven wij naadloos met

deze “nachtmis”, zodat u ze in onze uit-

voering kan horen op de plaats waar ze

"thuishoren".

In een tweede deel hoort u de integrale uit-

voering van het motet "In nativitatem

Domini Canticum" (H416), eveneens

van Charpentier. Wij bezingen de geboor-

te van de kleine Jezus in een muzikaal bij-

zonder sfeervol opzet.

Uitvoerders zijn:

Het Vocaal Ensemble OrSeCante uit Leu-

ven

Het Bhag-Ensemble uit Halle

Elke Janssens, Bart Uvyn, Adriaan De

Koster en Willem Ceuleers zijn onze soli

Wouter Dekoninck aan het orgel

Arnout Malfliet als artistiek leider.

Uitvoeringen:

- zaterdag 22 november om 20 uur

in de Sint-Vincentiuskerk te Bui-

zingen

- zaterdag 29 november om 20u30

in de abdijkerk Vlierbeek te

Kessel-Lo

- zondag 30 november om 15u in de

abdijkerkVlierbeekteKessel-Lo

OrSeCante viert dit jaar ook feest want

we bestaan dit najaar 25 jaar! Na afloop

van de concerten in Vlierbeek nodigen we

u daarom uit op een drink, in de "Oude

feestzaal" van de Abdijschool.

Inkomkaarten kosten 14 € (vvk)/16 €

(kassa) en kan u reserveren vanaf maan-

dag 13/10 via onze website www.orsecan-

te.be.

Graag tot dan!

OrSeCante - www.orsecante.be

Het Bhag-Ensemble - www.bhag.be

MUZIEK VAN MARC-ANTOINE CHARPENTIER
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vervolgvan bladzijde 3
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Het gezin en ook de kerk wordt ge-

zien als een huis en leerschool van

gemeenschap.

Hierover schreef Huub Oosterhuis

bij de opening van zijn centrum

De nieuwe liefde in Amsterdam vol-

gendeprachtigebedenkingen.

Er is in onze samenleving behoefte aan

plaatsen waar die ‘liefde’ wordt geleerd en

aangemoedigd. Zonder liefde valt een sa-

menleving uit elkaar en raken mensen

ontheemd.

Een leerhuis is een leerproces dat begint

en eindigt als een gesprek over individuele

en gemeenschappelijke denkbeelden en er-

varingen. Allen moeten tot in hun gewe-

ten worden aangesproken en bemoedigd.

5

Twee weken terug was het groot

nieuws dat de paus 20 huwelij-

ken inzegende waaronder een van

een ongehuwde vrouw met kind

die huwde met een echtgescheiden

man.

Zo zet deze paus reeds een trend

voor de synode die een maand later

begint .

De verwachtingen zijn hoog ge-

spannen. Hopelijk wordt de collegi-

aliteit na vijftig jaar opnieuw her-

steld en kan de kerk als een moeder

zijn die luistert naar het proberen

en het verdriet van haar kinderen,

iemanddietroostenmeeleeft.

Voorbeden

Om geloofsgemeenschappen die be-

grip tonen en ondersteuning bie-

den aan partners die in een huwe-

lijkscrisis de weg van vergeving en

verzoeninggaan.

Voor de deelnemers aan de bij-

zondere synode over het gezin:

moge Gods Geest het overleg tussen

paus Franciscus en de bisschoppen

vruchtbaar maken, en zijn gaven

van wijsheid en deemoed schenken

aan alle herders van het Godsvolk.

Voor de christelijke gezinnen: moge

de liefde van Christus het samen-

leven tussen man en vrouw, tus-

sen ouders en kinderen zegenen en

vernieuwen; moge zij de bron zijn

voor allen die willen groeien in lief-

de.

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan

En in Jou klopt

het hart van mijn bestaan.

Naarjouwbeeld

Naar jouw beeld heb jij ons man en

vrouwgeschapen.

Mens worden wij, twee aan twee,

mensvoormens,menswording:

Jij zichtbaar in onze relatie. Een an-

der beeld van jou hier en nu is er

niet.

Maakergeen,vraagjijons.

Zo doen wij naar jouw woord: niet

heersenmaardieneninliefde.

Brood wil zijn gebroken tot voedsel

tot levenvoorieder.

Wijn zal zijn verschonken tot

vreugdetot levenvoorieder.

Ik zal er zijn voor jou beloven wij

elkaar - jouw naam, beeld onder

ons: -

ontferming, verzoening, bevrij-

ding. (Jef Wauters)

Communie

Onze opdracht: het leven kneden

tot het als ‘levend brood’ uit onze

handenkomt:

als Hoop, als Vertrouwen, als Wijs-

heid en als Liefde die wij mogen

schenken aan wie het broodnodig

heeft...

Jef Wauters – Uit een viering in het Don

Boscocentrum

Inschrijvingen

De kerk die ik lief heb, dat is een

kerk,die ervan overtuigd is dat Christus

de haven isen zijzelf slechts de

vuurtoren,die liever hoop zaait dan

angst oogst.(Juan Arias)

Samen kunnen we de weg op gaan

van een kerk van hoop en een steun

betekenenvooranderen.

Al wat fout is gegaan mag ons niet

verlammen. Wij moeten mee het

goede en het mooie in de kerk ver-

derzetten.

Dat probeert het parochieblad mee

testimuleren.

Sluit jeweerbijonsaan?

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgt die aan de drukkerij. Je be-

grijpt wel dat tijdig overschrijven

zijn werk veraangenaamt en ver-

licht!

Om geen enkel nummer te missen

schrijf je best over voor 1 december

2014.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43

3010Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frandois4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

*Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

0593)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

223811)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

WAT ONS VERBINDT

PAROCHIEBLAD 2015

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Kankertherapieën nu en in de toe-

komst: op weg naar een behande-

lingopmaat

Prof. Frédéric Amant (Faculteit Ge-

neeskunde)

Dinsdag 18 november 2014

Wanneer zullen computers zelf-

standigkunnendenken?

Over de technologische singulari-

teit

Prof. Philip Dutré (Faculteit Ingeni-

eurswetenschappen)

Dinsdag 25 november 2014

Inlichtingen: Secretariaat: Alumni

Lovanienses,Atrechtcollege,

Naamsestraat63,3000Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/

universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089

5677

LEZING IN SENIORAMA

“Magritte, poëet, filosoof en schil-

der”

door Christiane Struyven, juriste, gids in

Bozar

Datum: maandag 10 november 2014

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-le-

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

... EN VERDER DAN FRANDO
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