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SOCIAAL ECOLOGISCHE STICH-

TINGINCOLOMBIA

Sara Crois, een jonge vrouw van bij ons,

(dochter van Majo Werrebrouck), en Fred-

dy, haar Colombiaanse man, doen prach-

tig werk in Colombia. Zij kwamen in

de parochie Don Bosco op een samen-

komst vertellen over hun stichting ‘Gústa

Gúchipas, die ginds in opbouw is. Het

was hartverwarmend hun warmte en in-

zet tevoelenenteaanhoren.

En ze laten nu ook ons, langs het paro-

chieblad, kennis maken met hun stich-

ting.

Gústa Gúchipas is een sociaalecologische

stichting, opgericht in een klein dorp,

Gúchipas, inColombia.

Ons doel is het gemeenschapsleven

ondersteunen, versterken en van hieruit

werken naar een meer ecologisch be-

staan.

Naast het beschermen van de huidige

natuur en ecosystemen, ook het her-

stellen van beschadigde natuurelementen

in samenwerking met onze buren, de boe-

ren.

Een filosofie van mens tot mens: uitwis-

seling, respect, waardigheid, samen-

werken…

OVERGUCHIPAS

- Het dorp telt bijna 750 inwoners

waarvan 264 kinderen en jongeren

- De meeste inwoners zijn kleine

boerenenhunfamilies

- Gúchipas heeft een dorpsraad en

eenlocalewatergroep

- Er is een lagere school die afhan-

kelijk is van de normaalschool in de

gemeentePasca

- Gúchipas is een deeltje van het na-

tionaal park Sumapaz, een zeer be-

langrijk waterhoudend gebied van

ColombiaenZuid-Amerika.

REALISATIES

- Recuperatie en gedeeltelijke reno-

vatie van het oude schooltje tot Cul-

tureel Ecologisch Huis van Gúchi-

pas

- Dit huis is thuisbasis voor alle

ecologische, creatieve, muzikale,

educatieve en organisatorische acti-

viteiten van de stichting en in sa-

menwerking met o.a. de dorpsraad,

de Artistieke Stichting Fusagasuga,

de Universiteit van Cundinamar-

ca, de Nationale Technische Hoge-

schoolendegemeentePasca.

- School zonder Grenzen: 2de kans-

onderwijs op maat. Lokaal, klein-

schalig, gratis en persoonlijk bege-

leid

- Op 3 november 2014 was er een

boomplantactie met de mensen van

het dorp en enkele vrijwilligers.

Enkele foto’s geven daar een beeld

van.

BOERENMARKTEN

In samenwerking met Fensoagro

organiseren we dat de boeren hun

producten direct aan de gebruiker

indestadkunnenverkopen.

Waarom? Zo krijgen de tussenper-

sonen geen kans meer om de nu al

kleine winstmarge van de boer weg

tekapen.

Wat doen we? Gústa Gúchipas

maakt een brug tussen het plat-

teland en de markten. De eerste

6 maanden gaan we mee naar de

markten en financieren wij het

transport naar de markten, zodat ze

eenduwtje inderugkrijgen.

Volgens de cijfers van Fensoagro,

zijn de resultaten ronduit positief

voor de levenskwaliteit van de boe-

renfamilies.

GEPLANDEINVESTERINGEN

Zijhebbennogverdereplannen:

- Verbeteren van het Cultureel Eco-

logisch Huis: verven, vloeren, dak

verder vernieuwen, ecotoiletten,

speeltuin.

- Lonen leerkrachten 2de kans on-

derwijs

-Transportboerenmarkten

GIFTENENPETERSCHAP

Jij kan dit mooie project ook steunen en

een steentje bijdragen zodat ze dit werk

kunnenverderzetten.Dank!

Doe een éénmalige gift of wil je maande-

lijks steunen?

Stuur een mailtje naar comunidadguchi-

pas@gmail.comenkomtewetenhoe!

zie fotoreportageverderopbladz.3

GUSTA GUCHIPAS
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Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor volgend jaar samen en bezorgt

die aan de drukkerij.

Voor een jaarabonnement kan je

35 euro overschrijven op rekening-

nummer:

BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

* 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)

PAROCHIEBLAD 2015

Sluit jij weer bij ons aan?

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-

Antonius

Zondag 21 december

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 23 december

14.00 u. Kaartnamiddag

op het terras

Donderdag 25 december

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

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

PAROCHIEAGENDA

Okra Sint-Franciscus

deelt mee voor de tweede helft

van december 2014

Open spelnamiddag op donderdag

18 december

OKRA-leden en sympathisanten

worden uitgenodigd om Tapijtcur-

ling te spelen in het Parochiecen-

trum. Om 14 uur beginnen we met

speluitleg en opwarming. Nadien

spelen we een individueel tornooi

met trio's waarvan een van de drie

spelers telkens "scheidsrechter" is.

Op zondag 21 december zijn er tien

leden ingeschreven voor "DREA-

MING OF A WHITE CHRISTMAS"

in de Abdijkerk van Vlierbeek waar

om 15 uur het Vlaams Radio Koor

optreedt onder de leiding van Kas-

pars Putnins.

Kernledenvergadering

Op donderdag 18 december komt

de kerngroep om 9.30 samen in

de maandelijkse vergadering. Het

hoogtepunt van deze bijeenkomst

is de samenstelling van het jaar-

programma 2015 . Dat programma

wordt met de aanwezigen uitvoerig

besproken op de ledenvergadering

van maandag 2 februari 2015.

Op die bijeenkomst bekijken we ook

de stand van zaken in verband met

de betaling van het lidgeld voor

2015 en de inschrijvingen voor het

banket op maandagen 12 en 26 janu-

ari 2015.

KERSTVIERING IN DE

GEVANGENIS

Wie op 24 december 2014 om 17 uur

met zijn/haar zangstem de kerstvie-

ring in Leuven-Hulp wil opluiste-

ren, kan zich melden bij Majo Wer-

rebrouck of Lieve Neukermans.

Dat kan na de viering van zondag in

het Don Boscocentrum.

EERSTE COMMUNIE 2015

Parochie Don Bosco

Kinderen die het tweede leerjaar

volgen of geboren zijn in 2007 mo-

gen zich inschrijven bij

Jef Wauters

Tel. 016 25 58 92 of 0485 063 038

Of jef.w@edpnet.be

Geluk is geen kathedraal

misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal

misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van

smetteloos blauw,

maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin,

't is hooguit 'n ballonnetje.

ToonHermans

GELUK

SINT-FRANCISCUS

Zondag 21 december

4de zondag van de advent

Deel in ons verhaal

Waardevol is weerloos

Thema:' Belofte'

10.00 u. Verzoeningsviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorgangers: ere-pastoren Jef

Bulckens en Modest Goossens

Assistent: Lieven Dries

Lektor: Cécile Vanhoecke

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Tom Akkermans

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Woensdag 24 december

Kerstavond

22.00 u. Kerstwake in de kerk

Thema: 'Ik kijk uit en ik

hoop…Alle dagen opnieuw.

Dat wij U vinden mogen,

midden onder ons

Met licht en beeld, gezangen en

verhalen, willen wij het

kerstgebeuren hertalen.

Vertellers: Annemie, Herman, Karel

Misdienaars: Erik en Simon

Zang: Lut Ruwet

Muzikanten:Johan, Leo, Pieter,

Veronika, Simon

Beelden: Karel De Rocker

Nadien: gezellig samenzijn met

chocomelk en Glühwijn

achteraan in de kerk

Donderdag 25 december

Kerstdag

Zichtbaar en tastbaar nabij

10.00u. Feestelijke Kerstviering van

de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie: voor de heer Arnold Bovens,

voor de familie Mertens-Heylen en

Fenna Huygen

Voorganger:ere-pastor Jef Bulckens

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Misdienaars: Simon, Erik

Zang: koor Blij Rondeel o.l.v. Liliana

Duma

Orgel:Herman Baumers

Beeldmontage: Thierry Van

Craenem

Vrijdag26 december

2de Kerstdag

10.00 u .Serene viering met

Kerstmuziek

Voorganger: ere-pastor Jef Bulckens

Lector: Ronny van de Gaer

SINT-ANTONIUS

Zondag 21 december

4de zondag van de Advent

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Woensdag 24 december

Kerstavond

19.30 u. Feestelijke inzet van de

Kerstmis

Leden van de ‘concert band van

Linden’

spelen gekende kerstliederen

op trompet, alt, viool, trombone,

dwarsfluit, saxofoon en klarinet

20.00 u. Feestelijke viering

opgeluisterd door het Sint-

Antoniuskoor

o.l.v. Toon Maes

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten: Myriam Neves en

Mathieu Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Donderdag 25 december

Kerstmis

11.00 u. Feestelijke viering

opgeluisterd door het Sint-

Antoniuskoor

o.l.v. Toon Maes

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 21 december

Vierde Adventszondag

10.30 u. Viering

Woensdag 24 december

Kerstavond

22.00 u. Kerstnachtviering

Donderdag 25 december

Kerstmis

10.30 u. Kerstviering

Zondag 28 december

Feest van de Heilige familie

10.30 u. Viering

VIERINGEN

Men kan het licht niet scheiden van de warmte.

Ik kan geen evangelie brengen dat alleen licht is:

het moet tegelijkertijd iets zijn dat hart en ziel verwarmt

en dat de wonden van de mensheid heelt.

Kardinaal Suenens

KALENDERBLAADJE
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Vervolg van bladzijde 1: GUSTA GUCHIPAS

Verkoop van eigen producten op de markt in de stad Gúchipas, gelegen in het nationaal park Sumapaz Boomplant-actie op 3 november 2014

Elk nieuw boompje, een meerwaarde voor de toekomst Vele handen maken het werk licht Samen sterk!

Welkom aan ieder van jullie in deze

viering, Welkom aan de woorden die

hier mogen klinken; aan de liederen die

we zullen zingen; aan het brood dat ons

herinnert aan onze bestemming als

mens: dat wij mogen bestaan wanneer

wij bereid zijn onze levens met elkaar te

delen.In de naam van de Vader de Zoon

en de Geest. Amen

In de woorddienst van vandaag

komt het thema van de feestmaaltijd

tweemaal aan bod.

Deelnemen aan een feestmaal roept

op: een uitnodiging gekregen heb-

ben; een vreugdevolle ontmoeting

met familie en vrienden; genieten

van wijn en fijne spijzen; content

zijn van erbij te zijn.

Maar in de lezingen is er ook spra-

ke van een rouwkleed verwijderen,

van gasten die weigeren te komen,

en gasten die eruit gegooid worden.

Een moeilijke combinatie! Een ge-

luk dat we hulp krijgen van exege-

ten die ons uitleggen wat die oude

oosterse beeldtaal wilt meedelen.

Welkeweginhet leven…

Welke weg in het leven brengt mij geluk

en harmonie

en brengt mij bij een ander mens

waar ik antwoord kan vinden op

mijn zoeken

naar de zin en de richting van het

leven?

Welke weg brengt echt leven,

die mij verwonderd kan doen staan

en mij opent voor nieuwe mogelijk-

heden,

mij kracht schenkt om op weg te

gaan met mensen

en samen te beleven dat Het Leven

goed is?

Welke weg in het leven

spreekt mijn diepste mogelijkheden

aan

en laat mij vermoeden

dat Gij God mijn leven draagt?

Lezing uit het boek van de Profeet

Jesaya:25;6-10

Op de berg Sion richt de almachti-

ge Heer een feestmaal aan voor alle

volkeren.

Hij vernietigt het rouwkleed dat

over de volkeren ligt. Hij droogt ie-

ders tranen.

Evangelie volgens Matheus: 22; 1-14

Jezus vergelijkt het hemelse ko-

ninkrijk met een koning die het

bruiloftsfeest van zijn zoon voor-

bereidde. Sommige uitgenodigde

gasten weigeren te komen. Dan

worden mensen die langs de weg

staan uitgenodigd. Maar iemand

komt zonder feestkledij. Hij wordt

de duisternis ingegooid.

Duiding

Vandaag gingen de lezingen over

feestmaaltijden; zowel bij Jesaya

als bij Matheus. Eigenlijk moei-

lijke verhalen om daar een bood-

schap uit te halen: Jesaya heeft het

over de overvloedige maaltijd van

de Heer, waarbij meteen een rouw-

kleed wordt weggenomen; en bij

Matheus krijgen we een bizar ver-

haal met allerlei onverwachte wen-

dingen: geweigerde uitnodigingen,

Jan en alleman uitnodigen, goede

en slechte mensen; en de Heer die

op zijn beurt de genodigden laat

mishandelen.

We weten al dat we de bijbelteksten

nooit begrijpen als we ze letterlijk

interpreteren, door de woorden de

betekenis te geven die gangbaar is

in onze moderne westerse cultuur.

Het zijn dus verhalen die geen re-

portage brengen van iets dat werke-

lijk gebeurd is, maar verhalen waar-

in beelden worden gebruikt die een

werkelijkheid oproepen.

In de homilie gaan we proberen de

Joodse beeldspraak te begrijpen om

daarna de boodschap te formuleren

die we er kunnen uit halen.

Om te beginnen. De bijbel is geen

handleiding geschreven voor indi-

viduen, die elk voor zich, in de he-

mel willen geraken. De bijbel han-

delt altijd over het volk Israël, over

de samenleving. Het gaat altijd over

het project: hoe we kunnen genie-

ten van een samenleving waar het

goed leven is voor elkeen.

De uitnodiging tot het feestmaal

gaat niet tot die en die vrienden –

maar is er een voor het volk Israël,

om samen te zorgen voor elkanders

geluk. Als dat lukt dan kan feest ge-

vierd worden:

een feestmaal aangericht voor ve-

len. Beeld voor verbondenheid van

goddelijke oorsprong waarbij de ge-

nodigden het voedsel eten, dat aan-

geboden is door de Heer: 'feestmaal'

is beeldspraak voor delen in de lief-

de van de Heer.

En dan het rouwkleed!

Op de berg Sion waar de almach-

tige Heer zijn feestmaal aanricht,

schrijft Jesaya, wordt het rouw-

kleed dat over alle volken ligt, ver-

nietigd.

Enerzijds krijgen we de voorstel-

ling van een feestmaal, anderzijds

de voorstelling van de lijkwade die

samen daarmee wordt gelicht.

Deelnemen aan het bruiloftsmaal

van de Heer wilt zeggen, bereid zijn

te delen in zijn liefde. Keren we de

zinsbouw om dan krijgen we: als

we willen delen van Gods liefde, is

het alsof we een bruiloftsmaal bele-

ven.

Maar de gasten komen niet! Ze heb-

ben het druk met hun arbeid op

de akker of met hun zaken. Dat is

de lijkwade die de mensen bedekt

die alleen of vooral bekommerd zijn

om hun dagelijkse beslommerin-

gen.

Die mensen vatten niet hoeveel be-

ter ze het kunnen hebben moesten

ze het aandurven, hun bekommer-

nis los te laten van het geluk te zoe-

ken in wereldlijke geneugten. Zij

geloven niet dat men gelukkig kan

zijn als ze eerst denken aan de ande-

ren, en dan aan zich zelf. Dat liefde

zoveel weldaad teweeg brengt voor

de mens is ongeloofwaardig voor

de immer rekenende en berekende

mensen.

Die mensen leggen een sluier op

alle dingen, die het zicht ontneemt

op onze echte bestemming, op de

zin van ons leven nl. in liefde te

groeien naar het beeld van God.

Matheus behandelt hetzelfde the-

ma van dood/lijkwade, maar pre-

senteert het als de weigering van de

genodigden.

De weigeraars durven de stap niet

zetten naar onvoorwaardelijke lief-

de; liefde geven aan hen die het niet

vooraf verdiend hebben. Ingaan op

de uitnodiging van God lukt maar

als je God toelaat in jouw binnen-

ste; wat betekent dat je het oude in

jezelf gaat afwerpen, dat je de voor-

stellingen waarop je je leven baseert

in vraag durft stellen, dat je de be-

langen die je meent te hebben niet

meer blijft aanzien als prioritair.

Zoiets is een stervensproces.

Wie dat nooit meegemaakt heeft, is

daar terecht bang voor.

Diegenen onder ons die zo een ster-

vensproces wel al hebben meege-

maakt, die al meer dan eens gestor-

ven zijn, dat zijn de armoedzaai-

ers, de gebrekkigen, de ongelukki-

gen die zich bevinden 'op het kruis-

punt van de wegen'.

Zij zijn degenen die de 'mensen

met belangen' zullen voorgaan in

het Rijk Gods...op voorwaarde dat ze

feestkleding hebben aangetrokken.

Het gaat natuurlijk niet om chique

textiel maar om de betrokkenheid

op het feest; om de verbondenheid

met Gods liefde.

Van mensen die zich aangesproken

voelen door het visioen van het goe-

de-leven-voor-allen, mag verwacht

worden dat ze de feestkledij aantrek-

ken wat neerkomt op de Thora hoog

achten en de solidariteit met de min-

sten, tot de leidraad van hun leven

maken.

Hebben we nu genoeg de beelden

begrepen die gebruikt worden in

de overrompelende bijbelverhalen?

Het gaat om kiezen, niet voor kort-

stondig veiligheidsgevoel bij het

najagen van eigenbelang, maar kie-

zen voor de liefde die leidt naar

diepgaand en blijvend geluk.

De voorstelling die ons wordt voor-

gehouden in grote poëzie, in schit-

terende beeldspraak, is geen zacht

gepeld eitje maar een harde noot om

te kraken!

Lees verder op bladzijde 4

UITGENODIGD OP HET FEEST



Kerstsamenzang

Vrijdag26december2014

Om 16 uur in de H.-Hartkerk

Blauwput,Diestsesteenweg

Kerstzingen samen met het koor

Canzonetta

‘U zijt wellecome’ is een gezellige

kerstsamenzang voor jong en oud.

Iedere deelnemer krijgt ter plaatse

eengratiszangbundel.

Zing dus mee, steun het goede

doel, en herontdek de Nederlands-

talige kerstliederen uit je jeugdja-

ren. Graag tot op tweede Kerstdag!

Toegang:gratis

Vrije bijdrage t.v.v.Re-born to be ali-

ve

Organisatie: Davidsfonds afdeling

Blauwput i.s.m. Don Bosco en Vlierbeek

KERSTSAMENZANG

MEDITATIEINDE

CHRISTELIJKETRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Toen de leerlingen verenigd waren achter

de gesloten deuren van hun verblijfplaats,

trad Jezus binnen, blies over hen en zei:

‘OntvangdeHeiligeGeest’.

Onze natuurlijke lethargie en onze nei-

ging onszelf te ontvluchten, dit alles is

evenmin als de gesloten deuren een belem-

mering voor de Heilige Geest. De Geest is

in het menselijke hart gezonden en door-

leeft het goddelijke mysterie, zolang God

de mens in zijn bestaan ondersteunt. Zelfs

in het hart van de aartsbooswicht, als die

al zou bestaan, zou de Heilige Geest nog

zonder ophouden roepen: ‘Abba, Vader’.

Deze decembermaand is er nog een

samenkomst op maandag 22 decem-

ber.

Om 20 uur in de Stille Zone ‘Adem-

tocht’ van het Don Boscocentrum,

Ortolanenstraat6,Kessel-Lo.

In januari 2015 kan je maandag 5 en

maandag 19 al in je agenda noteren.

JosVermeulen016890316

vermeulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

UNIVERSITEITDERDE

LEEFTIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Het Requiem (1874) van Guiseppe

Verdi: dodenmis Rossini en Manzo-

ni

Em. Prof. Ignace Bossuyt (Faculteit

Letteren)

Dinsdag6 januari2015

*Op de andere dinsdagen in janua-

ri 2015 zijn er geen lezingen. (Exa-

mensvandestudenten)

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

ni Lovanienses, Atrechtcollege,

Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01/02

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

FILM

“Die Welle” (Duitsland, 2008) 107

min.

Regie:DennisGansel

met: Jürgen Vogel, Max Riemelt, Jennifer

Ulrich, Jacob Matschenz, Frederick Lau

Datum: vrijdag 19 december 2014

van14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den5,00euro

4 FEDERATIE FRANDO

Vervolgvanbladzijde3

BiddenwijtotGod,

dat deze viering ons gevoelig maakt

voor de liefde waarin onze God zich

laatkennen,

die met ons wil delen wat Hem be-

weegt

en in ons medewerkers zoekt voor

eennieuweaarde:

Dan komt de dag, dat wij licht en water,

aardeenmensbevrijden.

Dankomtdedag,danzalhetzijn:

alles,allesvoorallen.

Bidden wij om vreugde in het visi-

oen

van het feestmaal waarvoor alle vol-

kenzijnuitgenodigd:

dat de mensen bemoedigt die lijden

onderuitsluiting

en ons afhoudt van elk soort van

vijanddenken.

Dan komt de dag, dat wij licht en water,

aardeenmensbevrijden.

Dankomtdedag,danzalhetzijn:

alles,allesvoorallen.

God, verkwikkende bron van le-

ven, doop ons allen met Uw Geest

om met hoofd en hart goed te zijn

voor elkaar, om de zwakken niet

voorbij te gaan, maar op te richten

entesterken;

zo moge uw koninkrijk groeien on-

der ons alle dagen dat we leven tot

ineeuwigheid.Amen

Herman Baeyens - Uit de viering, in het

Don Boscocentrum, van de 48ste zondag

vanhetkerkelijke jaar

OPKERSTAVOND

WOENSDAG24DECEMBER

om 19.30 uur in de parochiekerk

vanSint-Antonius

spelen leden van de ‘concert band

van Linden’ gekende kerstliederen

op trompet, alt, viool, trombone,

dwarsfluit, saxofoon en klarinet.

Om 20.00 uur volgt de feestelijke

Kerstviering

opgeluisterddoorhetSint-

Antoniuskooro.l.v.ToonMaes.

AanhetorgelNicoJanssens.

Vanhartewelkom!

FEESTELIJKE INZET VAN KERSTMIS

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Dinsdag23december2014

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 25 69 87 of 0472

608830

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag30december2014

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

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling – Landen (kribbe-

keswandeling) (15km)

Maandag29december2014

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:015514636

GSM- INFORMATIEENADVIES

Wie vragen heeft over het gebruik

van zijn GSM kan op vrijdag van-

af 10 u. een afspraak makenmet een

gsm-leraar. Inschrijven via het ont-

haal 016 22 20 14 of onthaal@seni-

orama.be. Merk en type van GSM

opgeven.

Bijdrage:€3vooraftebetalen.

Meebrengen: GSM, toebehoren en

handleiding.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

NIEUWJAARSCONCERT
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