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Vlierbeek, dat is voor veel mensen

die mooie abdijsite, met dat gezelli-

ge café erbij, een fijne basisschool,

een enthousiaste jeugdbeweging...

En ja, dat is allemaal zeer juist.

Maar Vlierbeek is veel meer dan

dat. Het is ook een dynamische pa-

rochie, die aardig wat volk trekt

in deze ontkerkelijkte tijden... maar

net zo goed kampt met de uitdagin-

genvandezetijd.

Tot voor een jaar was Vlierbeek nog

één van die schaarse parochies met

een eigen priester. Toen dat niet

langer mogelijk bleek, werd onze

werking grondig dooreen geschud.

Maar Vlierbeek maakte van de nood

en deugd en met de inzet van heel

wat mensen begonnen we aan een

nieuwe episode, die voor veel paro-

chies herkenbaar - en hopelijk in-

spirerend-zalklinken.

Onze voormalige pastoor, Steven

Wielandts, is vandaag "aangesteld

priester" voor onze parochie. Hij

blijft dus aanwezig, maar staat niet

meer in voor de dagelijkse werking

van onze parochie en gaat niet lan-

ger systematisch voor in de vierin-

gen. Onze parochiewerking wordt

nu geleid door "aangesteld paro-

chiecoördinator" Leen Pierco, die

voordien al jaren één van de steun-

pilaren van onze parochie was. Ook

bij ons is de realiteit van de ver-

vrouwelijking van de Kerk dus ster-

ker dan alle theoretische discussies

daarover... Leen kan ook een beroep

doen op "meewerkend diaken" Je-

roen Thomas, inmiddels bekend en

zeergewaardeerdinVlierbeek.

Samen vieren

De Vlierbeekse parochianen kun-

nen nog steeds kiezen uit twee vie-

ringen per weekend. Op zaterdag-

avond (18u30) is dat een viering

met een beperkt koor of soms ge-

woon een gelezen mis. Op zondag

(10u30) blijven we werk maken van

mooi verzorgde vieringen met on-

der meer ons vierstemmig koor en

ons gerestaureerde Le Picard-orgel.

We mogen er trots op zijn dat we

nog steeds heel wat gelovigen mo-

gen begroeten, met een mooie mix

van generaties. De kinderen wor-

den zo goed mogelijk betrokken,

o.m. door hen vooraan te roepen

tijdens het Onze Vader en door

een aanbod religieuze boekjes voor

de allerkleinsten. De verschillende

priesters waarop we beroep kunnen

doen, verzorgen zelf hun viering.

Er is geen liturgiegroep, wel wor-

denerthema’safgesproken.

We maken ook graag werk van een

aantal bijzondere vieringen. Met

Kerst en Pasen zijn er zowel dag-

als nachtvieringen, die telkens tot

in de puntjes worden verzorgd. De

kleinsten zijn natuurlijk dol op de

paaseierenworp na de Paasmis. Op

Sint-Leonardus (Pinkstermaandag)

is er een viering voor de kinderen

die dat jaar gedoopt zijn, maar ook

heel wat andere kinderen komen

dan met hun familie langs. Enkele

keren per jaar is er ook een viering

die wordt voorbereid door de kinde-

ren die catechese volgen. Ook dan

is het steevast "full house" in onze

abdijkerk. Om de twee maanden is

er ook een eucharistie voor de over-

ledenen van de voorbije weken. Per

trimester is er een schoolviering. In

mei is er de Mariaviering en –wan-

deling. Aan het einde van het kerke-

lijk jaar, in november, is er de jaar-

lijkseVredesviering.

De uitvaarten zijn gebedsdiensten

in samenwerking met de gebedslei-

dersuitLeuven.

Het tijdelijke

De kerkraad heeft, naast zijn door-

snee taken, de plannen in han-

den voor de verdere restauratie van

onze abdijsite. De kerk en een deel

van de abdij zijn reeds gerestaureer-

d, een deel van de gebouwen krij-

gen nog een opknapbeurt en een ge-

schiktebestemming.

Het restauratiefonds zamelt gelden

inviaactiviteitenengiften.

Het zaaltje Westerpoort kan ge-

bruikt worden voor recepties, feest-

jes en vergaderingen. Het zaaltje

heeft een capaciteit van 25 – 30 per-

sonen en is te bespreken via 016/25

6303.

Catechese

Ook van catechese maken we graag

werk: bij doopsels, Eerste Commu-

nie, Vormsel en huwelijk. Onze

parochie telt veel gezinnen, dus

zijn er veel dopen. We kiezen voor

individuele doopsels, voorafgegaan

door een doopcatechese in groep.

Er zijn sessies van één avond per

maand waaraan de ouders eenmalig

deelnemen.

Ook de huwelijksvieringen zijn

talrijk (ook niet-parochie gebonden

huwelijken). De huwelijkscateche-

se wordt verzorgd door twee ge-

huwde koppels. De jong gehuwden

worden nadien uitgenodigd op een

viering met een hapje en een drank-

je, de zogenaamde terug-koppel-dag

eindjanuari.

Onze vormselcatechese wordt gege-

ven door 5 catechisten, die elk 8 à

10 kinderen in hun eigen woning

ontvangen. Er zijn een 9-tal cate-

chesesessies en elk groepje gaat één

keer op pad voor een goed doel. In

maart houden we een gezamenlijke

lentedag en er zijn een viertal door

de kinderen voorbereide vieringen,

waarbij ook ouders en familie wor-

denuitgenodigd.
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Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Op zondag 16 november werd Hen-

drik Bleyen, het tweede zoontje van

Bart en Tine Vercruysse door het

doopsel opgenomen in onze ge-

loofsgemeenschap.

Welkom Hendrik!

Proficiat aan mama en papa, meter

Chris en peter Bram en de hele fami-

lie.

DOOPSEL

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Een sterke vrouw,

wie zal haar vinden?

Zij is zoveel kostbaarder

dan alle bezit.

Op zaterdag 15 november namen we

afscheid van mevrouw

Gusta Merckx, weduwe van de

heer Gaston Toison.

Gusta werd geboren te Leuven op

20 februari 1926 en overleed in het

WZC ‘Ter Vlierbeke’ op 7 november

2014. Zij was vroeger actief lid van

K.A.V.-Sint Antonius.

Wij bieden de familie onze christe-

lijke deelneming aan en gedenken

deze sterke vrouw in ons gebed.

OVERLIJDEN

Davidsfonds Don Bosco

Zondag 30 november 2014

Degustatie van

Argentijnse wijnen.

Deze wijnen worden met deskundi-

ge uitleg gepresenteerd door de heer

Marc Van Rijckel van Bu-V Wijnen.

De voorstelling begint om 15 uur in

het Don Bosco centrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Gratis voor Davidsfondsleden Don

Bosco.

Anderen betalen 5 euro.

Geef een seintje als je komt.

Graag vóór 25 november

0477/25 02 04.

WIJNDEGUSTATIE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 november

1ste zondag van de advent

Deel in ons verhaal

Waardevol is weerloos

Thema: Wees waakzaam

10.00 u. Gebedsviering met

communie van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Gebedsleider: Lieven Dries

Lector: Cécile Vanhoecke

Zang: Eddy Vanespen

Orgel: Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Zondag 07 december

2de zondag van de advent

Deel in ons verhaal

Waardevol is weerloos

Thema: ' De gids'

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: ere-pastor Marcel Doms

Lector: Ronny Vandegaer

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 30 november

1ste zondag van de Advent

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Tineke Van Hoorenbeeck

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Zondag 07 december

2de zondag van de Advent

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Fons

en Stephanie Van Audenhoven-

Delva

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 30 november

Eerste adventszondag

10.30 u. Viering

Zondag 7 december

Tweede Adventszondag

10.30 u. Viering

KALENDERBLAADJE

Niet je geld

je macht of je bezit

bepalen of je als mens

meer mens bent geworden.

Maar wel je liefde

je hulp en dienstbaarheid

maken jou als mens

een beter mens

waard om te leven

waard om mee samen te leven.

VIERINGEN

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

betekenen voor anderen.

Al wat fout is gegaan mag ons niet

verlammen. Wij moeten mee het

goede en het mooie in de kerk ver-

der zetten. Dat probeert het paro-

chieblad mee te stimuleren.

*SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?*

Om alle nummers te ontvangen

schrijf je best vlug in. Vandaag nog?

Een goed idee!

Wij zien u graag op onze lijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor.

Heb je zin in een kleine goede daad?

Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo

maak je het hem gemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op re-

keningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk&leven.

(Het nummer van onze federatie

Frando is 4330.)

* Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

05 93)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

WAT ONS VERBINDT

PAROCHIEBLAD 2015

Het boek toont de moeilijkheden

van de prille evangelische verkon-

diging en wil de eerste gemeen-

schappen opnieuw op het goede

spoor zetten.

Vijf maal komen we hier rond op

donderdag samen.

De volgende samenkomst is op don-

derdag 27 november 2014 om 20 uur

in de vergaderzaal van het Don-Bo-

scocentrum (boven de bar).

De laatste op donderdag 11 december

2014.

Jef Wauters, Cristianlaan 43,

3010 Kessel-Lo

016 25 58 92 - 0485 063 038

Jef.w@edpnet.be

HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN
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REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
havet@base.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag,
woensdag niet.

Colofon



Wandelmidweek

Van maandag 15 december, 19 uur,

totvrijdag19december, 16uur

De liefde voor het Molenhuis,

de gezelligheid van een warme

houtstove, het zorgen voor elkaar,

het samen beleven, een soepke, een

schelleke hesp voor de ene, een

stukske fruit voor de andere, wan-

delingen in rust en ontspanning.

En ja, de natuur zoals ze is,

met everzwijntjes niet onderwor-

pen aan de Belgische wetgeving en

wandelaars, die ook eens willen een

everzwijntje zijn! Helaas wel on-

derworpenaandiewetgeving!

Welkom op de winter-wandel-week

vanhetMolenhuis.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kle-

ren en regenjas, toiletgerief, laar-

zen, wandelschoenen, zaklampen,

rugzakje, drinkbeker en drinkbus,

huispantoffels.

Kostprijs: Volwassenen (+ 18 j.) 80

euro; Kind 13-18 j. 64 euro; Kind

6-12 j. 48 euro; Kind 4-5 j. 32 euro.

Wij kunnen je komen afhalen in La Ro-

che of Marloie tegen een overeen te komen

vergoeding.

Inschrijven voor 1 december 2014.

Verantwoordelijke: Dirk Bastien,

Gebroeders Van Eyckstraat 52,

9000Gent

Inschrijven via dirkbastien@sky-

net.be/BE76979375466995

Vermelding: Wandelmidweek dec.

2014 + naam Gezondheidsparels

2014

MOLENHUIS BERISMENIL - WANDELMIDWEEK

Sint-Franciscus

Zondagscafé

Iederezondag

nadevieringvan10.00u.

inhetparochiecentrum

Seniorencafé

Iederedinsdagendonderdag

vanaf 14.00u

inhetparochiecentrum

De activiteiten van OKRA, Zie-

kenzorg worden meegedeeld via

deeigenbeweging

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag26november

14.00u.Crea-namiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag27november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

20.00u.Liturgiegroep

indepastorie

Zaterdag29november

18.00 u. Sint-Ceciliafeest voor de

koorleden

indeKristoffelzaal

Zondag30november

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag02december

14.00u.Kaartnamiddag

ophetterras

PAROCHIEAGENDA
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Vlierbeek -vervolgvanbladzijde 1

Het vormsel zelf vindt altijd plaats

op Beloken Pasen, de eerste zondag

na Pasen. Overigens: de vormselvie-

ring van de parochie Linden vindt

ook plaats in onze kerk, omdat hun

kerktekleinis.

De Eerste Communie wordt voor-

bereid met de ouders, de leerkrach-

ten vanhet tweede jaar vandeAbdij-

school en de godsdienstleerkracht

van Heffel en Ter Buke. We verwel-

komen doorgaans 60 à 70 kinderen.

Activiteiten

Daarnaast zijn er nog een resem

activiteiten, allemaal onder impuls

van vrijwilligers. Er is Joker, de

jongerenwerking voor wie haar of

zijn Vormsel achter de rug heeft. Er

is de tweejaarlijkse bedevaart naar

Lourdes en de jaarlijkse voettocht

naar Scherpenheuvel (met de Lan-

delijke Gilde). Twee maal per jaar

(1 mei en begin september) zijn er

de rommelmarkten die tot ver in

de omstreken bekend zijn. Tijdens

de vastentijd houden we een sobere

maaltijd. In september is er elk jaar

ons parochiefeest “Vlierbeek aan ta-

fel” en kort voor de zomer bedan-

ken we onze vrijwilligers met een

medewerkersfeest (“VIPfeest”).

Enkele keren per jaar komt de VRT

bij ons aankloppen voor de tv-mis

op zondagvoormiddag. De viering

vindtdanom10uplaats.

Onze kerk wordt ook gebruikt voor

nevenbestemmingen: 8 à 9 concer-

ten per jaar, de Completen aan de

vooravond van Onze Lieve Vrouw

Ten Hemelopneming, occasionele

lezingen voor bijzondere gebeurte-

nissen.

Diaconie

Ziekenzorg is zeer actief in onze pa-

rochie, en altijd heel aanwezig tij-

dens vieringen. Vlierbeek koestert

kwetsbaremensenaanhethart.

Daarnaast zijn er de jaarlijks terug-

kerende acties van Welzijnszorg en

Broederlijk Delen, ook occasionele

acties, zoals vorig jaar voor de Fi-

lipijnen, of dit jaar voor Kerk in

Nood.Enwehebbeneengoedeband

met Den Ateljee, een dagcentrum

voor volwassenen met een licha-

melijke beperking, dat voor ons de

naamplaatjes voor dopen, huwelij-

kenenuitvaartenmaakt.

Zoals overal kampen wij ook met

een tekort aan beschikbare vrijwil-

ligers, omdat er nu eenmaal zoveel

te doen is, zowel tijdens de week als

in het weekend. Daarom moeten we

het aantal activiteiten soms beper-

ken en blijven er al eens ideeën op

deplankliggen.

We merken ook dat het niet eenvou-

dig is om jongeren van pakweg 12

tot 18 te motiveren en te betrekken.

Maar we zijn blij met de ploeg vrij-

willigers die zo vaak klaar staat,

zelfs als ze het al heel druk hebben.

In het Engels zeggen ze: "If you

want something done, ask a busy

(wo)man." En zo is het ook bij ons.

Het gemeenschapsleven rond

deparochie

En tot slot: Vlierbeek bruist niet al-

leen in de kerk, maar ook daarbui-

ten. Het maatschappelijk midden-

veld bloeit, met onder meer het Da-

vidsfonds, de K.A.V., het Schuurco-

mité, de O.C.L.K., het koor, de Lan-

delijke Gilde, Chiro en Scouts, de

seniorenwerking, v.z.w. Trefpunt

en de Heemkundige Kring. Er zijn

fijne rondleidingen op de Abdijsi-

te, allerlei culturele activiteiten en

koorrepetities. En na elk van die

activiteiten... drinken we graag een

glas inDeRozenkrans.

U kan voor contact, vragen, re-

acties of bijkomende info te-

recht op parochie.vlierbeek@-

kerkleuven.be en op 0494/26 40

67. In onze pastorij ben je wel-

kom tijdens de permanentie

op dinsdag van 13.30 u tot 15.30

u, op woensdag van 9.30 u tot

11.30 u en op donderdag van

18.30 u tot 19.30 u of op 016/25

88 28. Onze vrijwilligers staan u

graagbij.

Mensen die ons verlieten hebben

ook geworsteld met afscheid ne-

men.

Misschien hebben ze het letterlijk

gezegd‘Vergeetmijniet’.

In het gedicht van Kris Gelaude zit

dieboodschap.

Legmijdanzachtjes

indekoeleaarde

nuikde lengtevandedagen

nietmeerhoef tedragen.

Dit lichaamisvoorbij,

hoewel nog zwaar van liefde en verlan-

gen.

Maar lichtookals eenkorrel zand,

diemeegenomendoordewind

allegewichtverliest

omrust tevindenonder stille sterren.

Geefmijdievleugels.

Geefmevrij.

Maarherinnermij.

Verbergmijnnaamniet

tussenplooienvanverdriet.

Bewaarhemals eenhandvest

Of een lied dat door je hoofd blijft spelen.

Zolang ik voortbesta in tekens en verha-

len,

Zolangnoghoor ikbijdit leven.

Wij leggen kaartjes, met de namen

van wie we willen gedenken, hier

vooraan, als teken dat ze door ons

omringd zijn. We steken ook kaars-

jesaan.

Voor u, Heer, leggen we neer de pijn van

wie eenzaam is, in rouw, in de leegte van

gemis…

* Laat ons bidden, dat de mooie her-

inneringen aan wie ons dierbaar

is, ons kracht en vreugde mogen

schenken.

* Laat ons bidden voor alle men-

sen die in moeilijke omstandighe-

den afscheid moeten nemen van het

leven; voor mensen die alleen dood-

gaan.

* Laat ons tot bezinning komen

over de broosheid van het leven:

over de echte blijvende waarden,

over de zin van alles wat we doen,

en van alles wat wij nalaten te doen.

KeerUomnaarons toe,

keerons toenaarelkaar…

(Uit de gebedsdienst van 2 novem-

ber 2014 in het Don Boscocentrum

–Agnes,Katrien,Marie,Lieve)

VERGEET MIJ NIET…



Goede God, het is niet gemakkelijk te kiezen voor onze kinderen.

Fotografie: Thierry Van Craenem

Elf of twaalf jaar

halverwege tussen klein en groot

minderafhankelijk,

persoonlijkerenzelfstandiger,

somseigenzinnig.

Stilaan wil ik mijn eigen weg gaan

inhetspoorvanJezus.

Daaromwil ikopdezeleeftijd

samen met mijn leeftijdsgenoten

deweggaannaarhetvormsel

Goede God,

het is niet gemakkelijk

tekiezenvooronzekinderen.

We hebben het zo druk met ons

werk,

onzehobby's,onzePC,…

Leer ons 'echt' tijd te maken voor

onzekinderen

Het vormsel betekent voor

ons:

Godvolgtmij,ongezien,

opmijnverdere levensweg.

IkmagopHemvertrouwen.

Hijschenktme

zijnGeestvanlichtensterkte.

GROEIEN IN GELOOF

Naamopgave

van de vormelingen

zondag 16 november 2014
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UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Bewegen om te smeren… of te slij-

ten?

Hoe kraakbeenbelasting en bewe-

ginghandinhandgaan.

Prof. Ilse Jonkers (Faculteit Bewe-

gings- en Revalidatiewetenschap-

pen)

Dinsdag 2 december 2014

Een huis voor de filosofie in Leu-

ven.

125 jaar Hoger Instituut voor Wijs-

begeerte

Prof. Bart Raymaekers (Hoger Insti-

tuutvoorWijsbegeerte)

Dinsdag 9 december 2014

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni 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

SENIORAMA

LEZING IN SENIORAMA

“Omgaan met geboorte, huwelijk

en dood in de grote wereldreligies”

door Bert Broeckaert, hoogleraar faculteit

theologie en religiewetenschappen

Datum: maandag 1 december 2014

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

SENIORENINSPECTEUR - GRA-

TIS GESPREK

Dinsdag 2 december 2014 van 10.00

u.tot12.00u

Voel je je onveilig thuis of in

je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Ze

houdtspreekuurbijSeniorama.

Je kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

handkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km )

Dinsdag 2, 16 en 30 december 2014

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254436

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 3, 10 en 17 december

2014 verwachten we de liefhebbers

van scrabble, schaken en rummi-

kubvan14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 4 december om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016237759

Senioramavzw

Activiteiten

VandenTymplestraat35,

3000Leuven

www.seniorama.be

VORMINGPLUS

* Bezoek aan HistarUZ, het histo-

rischmuseumvanUZLeuven

Datum:donderdag 11 december 2014

om10uur

Plaats:Leuven-Prijs:3euro

Inlichtingen:

VormingplusOost-Brabant,

PaulvanOstaijenlaan22-24,

3001Heverlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

WACHTDIENSTEN

Apotheker:

Tel:0900/10500

www.apotheek.be

Dokter van wacht:

tel:070257025

Tandarts:

tel:070254040

Zelfstandige thuisverpleging:

Tel:013783838

Wit-Gele Kruis

Vlaams-Brabant

Tel:016441500

... EN VERDER DAN FRANDO
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