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KALENDERBLAADJE

Niettegenstaande er in de kerk zo-

veel goede wil aanwezig is en ook

zoveel rijke krachten,

is haar invloed op de huidige we-

reld toch verbazingwekkend ge-

ring.

Zelfs in de christelijke landen is het

niet de geest van het christendom

die overheerst.

Er zijn ongetwijfeld verscheiden

oorzaken die dit verklaren,

maar er schijnt toch wel één oor-

zaak te zijn die waarlijk fundamen-

teel is:

wij zijn te individualistisch,

wij treden te weinig gemeenschap-

pelijk op;

wij leven niet voor elkaar

en treden niet gezamenlijk – in lief-

de – de mensen tegemoet.

Onze invloed veronderstelt een-

heid in ons optreden en liefde.

A. Boudens

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Voor onze meditatie komen we sa-

men om 20 uur in de Stille Zone ‘A-

demtocht’ van het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

In de meimaand is dat op maandag 11

en maandag 25 mei 2015.

Wie eens bij ons wil aansluiten kan

even Jos Vermeulen daarvan ver-

wittigen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

Wees goed voor hen.Wees hun

nieuwe thuis,waar zij het

onbreekbare geluk vinden.Laat de

band niet gebroken worden,maar

blijven over de rand van tijd en

ruimte heen.

Dankbaar voor haar rijk gevulde le-

ven, namen we op 11 april in de

kerk van Sint-Antonius afscheid

van mevrouw Betty Siaens, wedu-

we van de heer Jules Huys. Zij werd

geboren in Turnhout op 8 augus-

tus 1925 en overleed op Paasdag 5

april.

Wij vernamen het overlijden van

mevrouw Eliane Verschaeren, we-

duwe van de heer Roger Coenen.

Zij werd geboren op 13 mei 1942 en

overleed op 12 april. Eliane heeft tij-

dens haar lange ziekte steeds mo-

gen rekenen op de steun van haar

zus Raymonde die altijd voor haar

klaarstond. Een viering ter nage-

dachtenis van Eliane wordt later

vastgelegd.

Wij bieden de families onze chris-

telijke deelneming aan en gedenken

deze overledenen in ons gebed en

in onze vieringen.

OVERLIJDEN

OKRA BEDEVAART

Maandag 4 mei 2015

Samen met meer dan 1400 andere

Okra-leden gaan we op bedevaart

naar Scherpenheuvel. We zorgen

voor een mooi verzorgde, eigen-

tijdse viering, opgeluisterd door

een gelegenheidskoor.

Je bent van harte welkom om samen

met ons de viering te beleven.

Omdat we met velen zijn, zijn er

twee vieringen, zodat iedereen op

een rustige en comfortabele manier

kan meedoen.

Om 15.30 u. voor de gewesten Leu-

ven, Dijleland, Meerdaal, Tienen

en Zoutleeuw.

oostbrabant@okra.be/oostbrabant

OKRA SCHERPENHEUVEL

SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 mei

Vijfde Paaszondag

Deze week werd 90 jaar geleden het

“klooster” ingewijd

10.00 u. Gebedsdienst met communie

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Misdienaars: Elmo en Mone

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Raoul Vereecken

Projectie: Thierry Van Craenem

Zondag 10 mei

Zesde Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Lectoren: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Projectie: Thierry Van Craenem

Ik ben de wijnstok,

mijn Vader de wijngaardenier,

Gij zijt de ranken,

dus blijf in mij, Ik blijf in u,

dan vindt Hij vruchten hier.

Zing voor de Vader,

de wijngaardenier.

SINT-ANTONIUS

Zondag 03 mei

5de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Sara Voets

Gouden huwelijksjubileum van

Roger en Rosette Reviers-Kleynen

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Chris Klein

Dirigent: Toon Maes

Zondag 10 mei

Eerste Communie

11.00 u. Eerste Communieviering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Eva Voets

Homilie: Eva Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 3 mei

Vijfde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 10 mei

Zesde paaszondag

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 30 april

14.00 u. Kaartnamiddag in de Kris-

toffelzaal

Zaterdag 2 mei

13.30 u. tot 15.00 u. Repetitie met de

Eerste Communiekanten in de kerk

Zondag 3 mei

12.00 u. Ontmoetingsruimte in de

Kristoffelzaal

16.30 u. Groepsviering Scouts Sint-

Paulus 3de Leuven in de kerk

Dinsdag 5 mei

14.00 u. Kaartnamiddag in de Kris-

toffelzaal

Woensdag 6 mei

10.00 u. Kernvergadering Zieken-

zorg cm Samen Sterk in de Kristof-

felzaal

17.30 u. tot 19.15 u. Repetitie met de

Eerste Communiekanten in de kerk

20.00 u. Kerkraad in de Kristoffel-

zaal

Donderdag 7 mei

14.00 u. Kaartnamiddag in de Kris-

toffelzaal

Sint- Franciscus

Woensdag 29 april

10.00 u. OKRA Kerngroep

20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 30 april

14.00 u. Seniorencafé

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Dinsdag 28 april

10.00 u. Ziekenzorg: Kerngroepver-

gadering

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 29 april

14.00 u. Eerste Communie

20.00 u. Koor Blij Rondeel

PAROCHIEAGENDA

WACHTDIENST HUISARTSEN

Indien u in het weekend en op feestdagen,

dringende medische hulpverlening nodig

hebt , dan kan u voortaan, naar de huis-

artsenwachtpost gaan in de nieuwe loca-

tie Justus Lipsiusstraat 36, te Leu-

ven.

De wachtpost is doorlopend open:

van zaterdagochtend 8.00 u. maandag-

ochtend 8.00 u. , zonder afspraak.

Op feestdagen vanaf 8.00 u. s' morgens tot

8.00 u. 's ochtends de dag nadien.

U kan de wachtpost bereiken op het num-

mer 070/257025.

Voor hoogdringende gevallen belt u de

ziekenwagen op het nummer 112
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Zondag3mei2015–15uur

Op het kerkhof van de voormali-

ge abdij van Vlierbeek zijn er mo-

numentale en bescheiden graven

van universiteitsprofessoren, van

belangrijke figuren uit de geschie-

denis van Kessel-Lo, maar ook en-

kele waardevolle art nouveau parel-

tjes op de laatste rustplaats van min-

der illustere figuren. Vlierbeek is

rijk aan funerair erfgoed. Kessel-Lo

heeft het ongemeen zwaar te verdu-

ren gehad tijdens WO I. We staan

ook stil bij gedenkstenen die ons

herinneren aan de gruwel van de

Grote Oorlog. Vertrek: voor de kerk van

Vlierbeek

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per per-

soon.

De themawandelingen duren ongeveer 2

uur.

Alle info vind je op de website van de Leu-

vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

of van de stad Leuven http://www.vi-

sitleuven.be/ Klikken op “Vrije tijd” en

daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

BEZOEK AAN HET

KERKHOF VAN VLIERBEEK

Vrijdag 8 mei 2015 om 9.30 uur tot 12.00

uur

Doel: Je leert hoe het eraan toegaat achter

de schermen van dit gigantische zieken-

huis

We starten met een voorstelling van

deze stad inde stadmetde film ‘Kos-

mosvanHoop’.

Dan volgen we de ‘Patiëntenstraat’.

We lopen via de inschrijvingen

naar de raadplegingen, van radio-

logie naar het chirurgisch dag-

centrum en van de spoedgeval-

lendienst naar de verpleegeenheid.

Via de ‘Bezoekersstraat’ belanden

we tenslotte in de ‘Transportstraat’

met administratie, staflokalen en

vervoerdiensten. We gaan zonder

twijfel met een gerust hart terug

naar huis. Als we maar gezond

zijn…

In samenwerking met LDC ocmw Leuven

Begeleiding: Gids van UZ Gast-

huisberg

Prijs:Gratis

Adres:UZ Gasthuisberg, Herestraat

49,3000Leuven.

De gids wacht je op aan het onthaal

indegroteontvangsthal

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

VORMINGPLUS - ACHTER DE SCHERMEN

VAN GASTHUISBERG
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Elkaartotsteunenvreugdezijn

Wat ik niet kan, kan wellicht een an-

der.

Wat ik niet zie, ziet in ieder geval

eenander.

Wat ik niet weet, weet wel een ander.

Wat ik niet hoor, hoort hopelijk

eenander.

Wat ik niet hoop, hopen anderen om

mijheen.

Wanneer ik niet meer kan vertrou-

wenofgeloven,

dan zal een ander mijwelmeenemen

opdieweg.

Wanneer de weg van het leven voor

mij onbegaanbaar lijkt te worden

dan neemt een ander mij wel bij de

hand.

Wanneer ik ontgoocheld word in

liefdeenvriendschap,

legt een ander wel een hand op mij

schouder.

En dat alles geldt hopelijk ook an-

dersom.

Opstaan: Elke dag Getuigenissen

Dat mensen opstaan en elkaar doen

opstaan is het leven van elke dag.

Mochten we (jullie) vragen om

daarover iets te zeggen… ieder van

jullie zou een verhaal hebben. Nu

hebben we vooraf enkele mensen

gevraagd om iets over hun ervarin-

genmeetedelen.

Zo horen we Hermien met het ge-

tuigenis van Jos, die uit Oekraïne

naarGenkkwam.

Ook Majo, die haar broer verloor

bij een ongeluk, Willy, die met zwa-

Johan getuigt

re agressie te doen kreeg op zijn

werk, Johan die zijn getuigenis

over negatieve beoordeling in een

mooigedichtjegoot.

En Guido die sprak over de nieuw

opgerichte vereniging: Hart boven

Hard.

Eensteenverleggeninderivier

We hoorden bemoedigende getui-

genissen van individuele personen

die opstaan, onder teneer drukken-

delevensomstandigheden.

Maar tegen de achtergrond van de

wereldpolitiek, kan het individu

eensteenverleggeninderivier?

Jazeker! De zorgzame consument

kan zijn steentje bijdragen om ge-

rechtigheid in de wereld te doen

gelden. We kunnen meewerken met

de vele collectieve initiatieven die

een eerlijke wereldhandel nastre-

ven. We belichten hier slechts één

werkwijze: tref Baal, de god van het

geld, op zijn zwakke plek. Maak

van de consument een bewuste ver-

bruiker die kiest voor producten die

op een ethische wijze zijn voortge-

bracht.

'Fair Trade' controleert de produc-

tieketen van een aantal voedingswa-

ren, en zorgt ervoor dat de produ-

cent in de ontwikkelingslanden een

eerlijke vergoeding krijgt voor zijn

werk.

'Schone Kleren' onderhandelt met

de grote kledingsketens om eerbare

werkvoorwaarden te scheppen in de

lage-loonlanden.

'Greenpeace' trekt ten strijde tegen

verspilling die onze planeet aarde

onbewoonbaarmaakt.

Je leest dat de bankenwereld nog al-

tijd pervers handelt. Kies dan voor

een bank die ethisch handelt of

voorduurzamebeleggingen.

'Ethibel' controleert voor ons of de

vlagdelading“ethisch”dekt.

En er is ook de goede oude 'Test-

Aankoop'. Van consumentenblad

dat ons leert goede waren te kopen

tegen een goede prijs, evolueerde

het naar een consumentenvereni-

ging die maand na maand haar le-

den attent maakt op ethische aspec-

ten van besproken producten: voor-

al ecologie en slechte arbeidsvoor-

waarden in lage-loonlanden wor-

densteevastbeoordeeld.

Collectieve initiatieven die de indi-

viduele burger aanzetten te kiezen

voor eerlijke handel: een krachtige

hefboom om mensen te doen op-

staanuithunonderdrukking.

Geven en ontvangen - De Geefkast

De Geefkast biedt een alternatief

voordewegwerpeconomie.

Ze levert een bijdrage aan een beter

milieu en laat zien dat het ook an-

derskan,

dat je iets kan bereiken door ge-

woontedoen.

En dat het niet om geld gaat maar

Veel belangstelling

omtedelen.

Wie iets wilde schenken, of wat te-

veel had, of niet meer gebruikte din-

gen, of iets wat maar in de weg

stond…mocht dit meebrengen naar

het Don Boscofeest en het depo-

neren op klaarstaande tafels of in

bakken. Er werd, in grote verschei-

denheid, aangebracht en met een

blij gemoed uitgezocht en meege-

nomen.Gevenenontvangen!

Opstaanvoorelkaar

Wijleven

omdatwegeloven

in een wereld waar God ons oproept

om nieuwe dingen te doen ontstaan

elkedagvanonsleven.

Wij leven

omdatwegeloven

inJezus

die de ogen van zijn leerlingen

heeftgeopend,

die mannen, vrouwen en kinderen

deedopstaan

om zonder onderscheid, zorg te

dragenvoorelkaar.

En ruime inbreng

Wijleven

omdat we geloven dat ‘opstanding’

niet alleen een belofte is voor later

maar hier en nu telkens weer ge-

beurt

alsmensenopstaanvoorelkaar.

Samen

Alleen de rijst die we samen delen,

voedt.

Alleen het water dat we samen drin-

ken, lestonzedorst.

Alleen de strijd die we samen voe-

ren,brengtbevrijding.

Alleen de kleuren die we samen de-

len,zullenschitteren.

Alleen de woorden die we samen

vinden,zijnverstaanbaar.

Alleen de weg die we samen gaan,

heefteendoel.

Alleen het doel dat we samen stel-

len, isbereikbaar.

Alleen de vrede die we zelf maken,

wordtwereldwijd.

Lieve Neukerman, Chris Willocx, Her-

man Baeyens – Uit de viering van 12 april

in het Don Boscocentrum

Foto’s: Jef Wauters

VIERING: OPSTAAN. ELKE DAG

Wandelmidweek

Van maandag,18 mei, 18 uur, tot

vrijdag,22mei2015, 16uur

We starten steeds met een klei-

ne kennismakingswandeling en ge-

nieten daarna van de lekkere soep

met brood. De volgende dagen ma-

ken we een kleine picknick en ver-

trekken rond 9.30 uur voor een aan-

gepaste wandeling, in de namiddag

kunnen we genieten van een boek,

een gezelschapsspel of een babbel.

Voor de liefhebbers is er een pan-

nenkoeken- ofwafelenbak. Inde late

namiddag helpen we bij het klaar

makenvanhetavondmaal.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoesla-

ken en kussensloop, warme kle-

ren en regenjas, toiletgerief, wan-

delschoenen, laarzen, huispantof-

fels, rugzakje met drinkbus en be-

ker,zaklampen.

Kostprijs: volwassenen 40 euro ,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Verantwoordelijke: Jos en Juliette

Leyssen-Avermaete

Ridderstraat27,3360Korbeek-Lo

0495 47 74 40 /jos.leyssen@tele-

net.be

Bankrekening: BE29 0010 1936

9764 / Met vermelding: wandelmid-

week+data+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

SENIORENINSPECTEUR

gratis gesprek - dinsdag 5 mei

2015 van 10.00 u. tot 12.00 u.

Voel je je onveilig thuis of in

je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Ze

houdt spreekuur bij Seniorama. Je

kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

hand kan reiken. Plaats: Seniorama

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven



In Sint-Antoniusparochie

Schreursvest3001Heverlee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

Gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat4-6,

3010Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo

Tel.016261803

PAROCHIEZALEN VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

NUTTIGE ADRESSEN

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg190

3001Heverlee

tel.016250459

Openvan09.30u. - 11.30u.

Maandag: Lieve en Lut De Geest

Dinsdag: Zuster Mia

Woensdag: niet open

Donderdag: Lieve Van

Haegenborgh (Tinter)

Vrijdag: Arnold Vanhoucke

Parochieteam

__ThierryVanCraenem

voorzitter

tel.016895540

Thierry.vancraenem@telenet.be

__LievenDries

Tel.016895540

Lieven.Dries@telenet.be

__AnnemieMennes

tel.016356276

Johannemie.vam@skynet.be

__JosVanAerschot

tel.016250341

Jos_vanaerschot@hotmail.com

__MarionVanWouwe

tel.016256779

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochiale

werken

Gewest Leuven-Parochie Sint-Fran-

ciscus

001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster:LeoPage

leopage@telenet.be

SINT-ANTONIUS

Pastorie

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel.016223811

Parochieploeg

__CarolineVanAudenhoven,

parochieassistent

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

carolineva@telenet.be

__MyriamNeves

Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo

tel.016259690

myriam.neves@telenet.be

__MirjamVanLammeren

Bierbeekstraat 14,3001Heverlee

tel.016239524

mirjam.vanlammeren@gmail.com

__MathieuVoets

Volhardingslaan 30, 3001 Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Parochierekening

VPW Gewest Leuven vzw Afd. 1221

ST.-ANT.

BE26230016190229

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster:LeoSwinnen

leo.swinnen@telenet.be

DONBOSCO

Onze priester

__JefWauters

Cristianlaan43,3010Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Beleidsgroep

__BlankaCuyt

Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-lo,

tel.016261803

__PatLaforce

Koetsweg160,3010Kessel-lo

tel.016251030

pat.laforce@skynet.be

__HubertQuax

Platte-lostraat 286, 3010 Kessel-lo,

tel.016252423

famquax@hotmail.com

__JefVanhout

Ruiterslaan11,3010Kessel-lo

gsm0498122580

__JefWauters

(zieonzepriester)

__MajoWerrebrouck

tel.016252459

majo.werrebrouck@law.kuleuven.-

be

__MarleenWillems

Nachtegalenstraat 118, 3210 Linden

tel.016256462

Parochierekening

VZW V.P.W. Gewest Leuven Paro-

chieDonBosco

068205282238

MEMBRA JESU NOSTRI

Datum: zaterdag 02 mei 2015 om

20:00

Locatie: Kerk Heilige Familie Bo-

ven-Lo, Heidebergstraat 262 Kes-

sel-Lo

Prijs:€10/€5(-30j)

Op zaterdag 2 mei brengen we de

Membra Jesu Nostri van Dietrich

Buxtehude, een Duitse componist

uit de vroeg barok, te situeren tus-

senBachenSchütz.

De Membra Jesu Nostri is een cy-

clus van zeven wondermooie can-

tates waarin Buxtehude zeven li-

chaamsdelen van Jezus Christus

bezingt.

Met vijf zangers zijn we deze

keer, aangevuld met basso conti-

nuo, twee violen en zelfs enkele

gambisten.

Het concert begint om 20 uur en

vindt plaats in de kerk van Boven-

Lo.

Iedereen van harte welkom!

VOCAAL ENSEMBLE

DE CORDE

4 FEDERATIE FRANDO

Als één café al één van ons jongeren

een kans wil geven, hebben wij ons

doel bereikt.

Upside down is een eetcafé in de

parochiezaal Terbanck, Tervuurse-

steenweg 255 te Heverlee. U kunt er

terecht voor allerlei dranken, soe-

pen,broodjesentaarten!

In het eetcafé kunnen jongeren met

een verstandelijke beperking, reke-

ning houdend met hun mogelijk-

heden en beperkingen, werken. Zij

kunnen zowel in de zaal als in de

keuken tewerk worden gesteld met

ondersteuning van bekwame bege-

leiders.

Deze visie vertaalt zich concreet in

volgendedoelstellingen:

Upside down vzw wil mensen met

een verstandelijk beperking de mo-

gelijkheid bieden om op een actieve,

positieve manier te participeren aan

hetmaatschappelijke leven.

Voor mensen met een verstandelij-

ke beperking wil upside down vzw

een zinvolle dagbesteding aanbie-

den als aanvulling op het reeds be-

staande aanbod vandagcentra enbe-

schuttewerkplaatsen.

Upside down vzw wil personen met

een verstandelijke beperking kan-

sen geven om arbeidsgenot te erva-

ren en zo de nodige voldoening te

halen uit hunwerkwat bijdraagt tot

eengroterwelbevinden.

Upside down vzwwil demaatschap-

pij op een zinvolle, positieve ma-

nier in contact brengen met men-

sen met een beperking met het oog

op een verdere sensibilisering van

demaatschappij.

Sinds 22 april kunt u er elke woens-

dag terecht tussen 10.00 en 18.00

uur (behalve tijdens de schoolver-

loven).

info@upsidedownvzw.be

www.upsidedownvzw.be

THINK POSITIVE, THINK BIG, THINK UPSIDE DOWN!

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Hoeveel mag een leven kosten: hoe

economische en ethische aspecten

van gezondheidszorg verzoenen?

Prof. Yvonne Denier (Faculteit Ge-

neeskunde)

Dinsdag 5 mei 2015

Hartchirurgie in de XXIste eeuw:

begin van het einde of einde van het

begin?

Prof. Filip Rega (Faculteit Genees-

kunde)

Dinsdag 12 mei 2015

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

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 5 en 19 mei 2015

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

Fietsdagtochten

Vrijdag8mei2015–Temse–vlak

75 km: vertrek met auto

.om9.15u.opaanvraaggids

. om 10.00 u. Café ’t Stamkroegske

Hever

103 km: vertrek met fiets

. om 9.00 u. stipt aanWijgmaalbrug

(14km)

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016846078

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 6, 13, 20 en 27 mei 2015

verwachten we de liefhebbers van

scrabble, schaken en rummikub

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 7 mei 2015 om 13.30 u. De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016237759

SOCIALE VOORZIENINGEN EN

WOONVORMEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

materecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

...EN VERDER DAN FRANDO

We nodigen u van harte uit om op

deze gezegende plaats op vrijdag 1

mei om 19.00 uur samen te komen

rond Maria. Bij de terugkomst aan

de kapel is er gelegenheid tot vere-

ring van de relikwie van Onze-Lie-

ve-Vrouw.

ZOET WATER

OPENLUCHTMIS EN

KAARSJESPROCESSIE

Wijnstokken en wijnranken

waren voor de tijdgenoten van Je-

zus alledaagse, vertrouwde beelden.

Overal in de hofjes van de men-

sen, langs de weg en op de rotsige

bergflanken waren er wijngaarden

en rijpten er druiven. Iedereen kon

zien hoe ranken die stevig verbon-

den waren met de wijnstok, goe-

de en rijpe vruchten voortbrachten.

Maar een geknakte rank verdorde,

bracht niets meer op, viel af. Daar

zat geen levenmeer in enwerd daar-

omgewoonverbrand.

Op dit vertrouwde beeld pikt Jezus

in om de mensen duidelijk te ma-

ken dat het noodzakelijk is verbon-

den te blijven met Hem, met de Va-

der, om het echte leven te vinden,

omvruchtbaartezijn.

vrij naar Peer Verhoeven - viering Fran-

ciscus 3 mei
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