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Dit nummer 26 (27-28) brengt

nieuws van drie weken.

Op woensdag 8 en woensdag 15 juli

komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwach-

ten op woensdag 22 juli 2015.

Dan weer 2 parochieblad-loze we-

ken: woensdag 29 juli en woensdag

5 augustus.

Vanaf woensdag 12 augustus keren

we met parochieblad 32 terug uit va-

kantie en zetten de gewone weke-

lijkse regelmaat weer in.

Een fijne

zonnige

uitrustende

vakantieperiode

gewenst aan u allen!

VAKANTIEREGELING

OOK HET PAROCHIEBLAD

IS IN VAKANTIESFEER.

De boeken dicht.

De wereld open.

Halsoverkop tuimel ik in het gras

zwier aan touwen van plezier

fietsen en ritsen reizen

holderdebolder op zolder

schommelen en rommelen

robbedoezen en roezemoezen

hop galop spattend sop.

Zo vrolijk

springt mijn hart

als een keitje

over de rivier.

Alleen vliegt vakantie zo snel

als een straaljager

voorbij.

(Bron: De zee is een orkest/Altiora)

VAKANTIE!

WANDELEN MET SENIORAMA

- Namiddagwandelingen
8 km Donderdag 16 juli 2015 om

13.30 u. De Becker Remyplein, ter

hoogte van de kapel. De chauf-

feurs geven een lift tegen 0,10 euro

per km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 23 77 59

Dagwandeling – luswandeling Vis-

senaken - 16 km
Woensdag22 juli2015

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 63 39 26 en 015

51 46 36

Sint- Franciscus

Donderdag 2, 9 en 16 juli

14.00 u. Seniorencafé

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Dinsdag 7 en 14 juli

14.00 u. Seniorencafé

Zaterdag 11 juli

14.00 u. OKRA 11-julieviering

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Tijdens de vakantiemaanden

juli en augustus

is er elke zondag

ontmoetingsmoment

van 12.00 u. tot 13.30 u.

PAROCHIEAGENDA

SINT-FRANCISCUS

Zondag 5 juli

14de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Lector: Jacques Mommens

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 12 juli

15de zondag door het jaar

10.00 u. Gebedsviering met

communie

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 19 juli

16de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Jef Bulckens

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Eddy Van Espen

Zondag 26 juli

17de zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Erik Vanderheiden

Zang: Guy Saenen

Orgel: Tom Akkermans

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 05 juli

14de zondag door het jaar B
11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: Mathieu Voets

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 12 juli

15de zondag door het jaar B
11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 19 juli

16de zondag door het jaar B
11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Hilde Pex

Lector: Eva Voets

Muziek: Leo Swinnen

Zondag 26 juli

17de zondag door het jaar B
11.00 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Muziek: Leo Swinnen

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 5 juli

Veertiende zondag door het kerkelijk
jaar
10.30 u. Viering

Zondag 12 juli

Geen vieringen in Don Bosco

Zondag 19 juli

Zestiende zondag door het kerkelijk
jaar
10.30 u. Viering

DON BOSCO – ZOMER 2015

Vieringen

Tijdens de vakantiemaanden zijn er

vieringen op:

zondag 05 juli
zondag 19 juli
zondag 02 augustus
zondag 16 augustus
zondag 30 augustus

Vanaf 6 september terug iedere week.

Na de vieringen is er gelegenheid

om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar

op het nummer 0485 06 30 38

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Tijdens de periode van meditatie zouden

er geen gedachten, geen woorden en geen

verbeeldingen in je geest behoren te zijn.

De enige klank die er hoort te zijn is de

klank van je mantra, je gebedswoord. Je

kunt het vergelijken met een harmonische

klank; als we deze in onszelf laten klin-

ken, gaat deze klank binnenin ons reso-

neren. Deze resonantie leidt ons op de weg

naaronzeeigenheelheid.

Kim Nataraja

In de komende julimaand komen

we op maandag 6 en maandag 20 sa-

men om te mediteren, om 20 uur

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

DAVIDSFONDS

CULTUURREIZEN

Congo: Hartje Afrika beleven en
(pogen te) begrijpen

Hoewel het land intussen bijna 55

jaar onafhankelijk is, spreekt Con-

go bij veel Belgen nog altijd sterk

tot de verbeelding. Kinshasa, Kisan-

tu, Matadi, Boma en nog heel wat

andere plekken staan op het pro-

gramma. Begeleid door ere-ambas-

sadeur Johan Swinnen ervaart u

wat er nog overblijft van de Bel-

gische aanwezigheid: van stations-

en postgebouwen tot hotels en mis-

sieposten. Uiteraard blijven we niet

hangen in het verleden. U kunt het

dorps- en stadsleven opsnuiven tij-

dens een eucharistieviering of op

de markt en hoort de verhalen van

Congolezen zelf of van lokale po-

litici. Daarbovenop komt nog eens

de ronduit spectaculaire natuur: we

maken een boottocht op de Congo-

rivier en ontdekken – als de elemen-

ten ons goedgezind zijn – enkele

spectaculaire watervallen.

Afreisdatum: 02 – 10 - 2015
Davidsfonds vzw – Quinten Metsy-

splein 12 – 3000 Leuven
Tel. 016 31 06 00 – Fax. 016 31 06 08
Info@davidsfonds.be

DAVIDSFONDS – CULTUURREIZEN
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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
gilberte.havet@gmail.com

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 open)

Colofon



MOLENHUISBERISMENIL

Tiendaagsewerkvakantie2015
7augustus, 19uur,

tot 16augustus2015, 16uur

Op onze tiendaagse zorgen we er-

voor dat Het Molenhuis er weer wat

beter uitziet dan het voorbije jaar.

Er zijn allerhande werkjes op te

knappen: heel veel onderhouds-

werkjes: een laagje verf, de klinken

herstellen, een venster vervangen,

de lampen eens allemaal nakijken,

enz…

En we doen ook grotere klusjes: een

betere vloer in de kapel leggen zodat

die mooi sereen wordt en echt uit-

nodigt om stil te worden, een nieu-

we slaapkamer uit onze toverhoed

halen, een bbq metsen…En we doen

ditsamen.

Jijkomttochook?
Ookalishetnietdeheletijd.

JohanDeforche
Website: www.moulindebellemeu-

se.be

info@moulindebellemeuse.be

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 1, 8, 15, 22 juli 2015

verwachten we de liefhebbers van

scrabble, schaken en rummikub

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMALEUVEN

Dinsdag14juli–13.20u.
WaterwinningKorbeek-Dijle

Bijdrage :4,00euro

Inschrijven tot 7 juli via Onthaal

Seniorama016222014

Woensdag22juli–13.25u.
Tildonk “Belevingscentrum Grote Oor-

log”

Bijdrage :5,00euro

Inschrijven tot 14 juli via Onthaal

Seniorama016222014

Senioramavzw
Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be
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OKRASint-Franciscus

nodigtuitopeenelfjuliviering

inhetParochiecentrum

Tiensesteenweg190teHeverlee:

Om11uurFeestzitting

Opening en duiding door schepen

vanCultuurDeniseVandevoort

Muziek, zang, voordracht en le-

zing door Cécile Van Hoecke en Chris-

tianeDeMoor

Om 12 uur muzikale wandeling

onder de leiding van Mark Vermaer-

ke naar en in het park Michotte, be-

zoek aan en uitleg over De Boe-

kentil

Om 13.15 Barbecue klaarge-

maakt door Jos Van Emelen en geser-

veerd door de kernleden van OKRA

Deelnemingsprijs 15 euro per

persoon (dranken niet inbegre-

pen) te storten op rekeningnum-

mer BE37 7865 7738 7228 OKRA SF-

Heverlee

De betaling, uiterlijk op dinsdag

7 juli, geldt als inschrijving, mits

duidelijkevermeldingvan

voornaam, naam en vereniging
van de deelnemer(s) en BBQ 11 juli

Deze uitnodiging is bestemd voor

de leden van OKRA en van de vere-

nigingen die hun activiteiten orga-

nisereninhetparochiecentrum.

Verantwoordelijkeuitgever

ArnoldVanhoucke,

Oudebaan355,3000Leuven

*WaterinLeuven
Zondag5 juli2015–10.30u.

Woensdag 8 juli 2015 – 19.30 u. – 19.15 u.

– 19.30u.

Water speelt een cruciale rol in ons

leven. Wij hoeven nu slechts een

kraantje open te draaien om zuiver

drinkwater te hebben. Hoe geraak-

te de middeleeuwse mens aan water

voor zijn levensonderhoud? Waar

vond hij dat? Wat was de kwaliteit

van het water door de eeuwen heen?

Ontdek natuurlijke bronnen en

mystieke verhalen, bronputten en

het sociale leven er rond, drinkwa-

ters voor paarden en vee midden in

de stad. Op het einde van de 19de

eeuw telde Leuven wel meer dan

70 pompen. Ook hier speelde zich

een heel buurtleven af. Bewonder

deze fraai gerestaureerde pompen

en neem kennis van oude fontei-

nen tijdens deze onthullende wan-

deling.

Vertrek: pui stadhuis – Einde: centrum

Je kan bij deze uitstappen individueel

aansluiten. Je hoeft niet te reserveren.

Kostprijs: 5 euro per persoon. De thema-

wandelingendurenongeveer2uur.

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

daarnaop“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)
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Welkom

WelkomindenaamvandeVader, deZoon

endeHeiligeGeest.

Zo beginnen wij elke samenkomst, elke

viering hier. Kinderen worden gedoop-

t, zieken gezalfd, doden begraven met

deze woorden die verbonden zijn aan het

kruisteken. Vele gebeden beginnen en ein-

digen er mee en ze worden gebruikt bij het

zegengebaar over mensen, dieren en din-

gen.

Inleiding

Drievuldigheidszondag, feest van

deDrie-eenheid.

God, wat moet ik me daarbij voor-

stellen? Het eerste beeld dat ik hier-

bij heb is een vroege herinnering

toen ik als kleuter mee mocht doen

in de Mariaprocessie in ons dorp.

Als engeltje gekleed, zat ik op een

wagen waar God de Vader, Jezus

en Maria op hun troon zaten. Bo-

ven hun hoofden bengelde een wit-

teduif.

Een tweede beeld staat hier voor-

aan: de beroemdste Russische icoon

van de Heilige Drie-eenheid, ge-

schilderd door Andrej Roebljov (ca.

1360-70 - ca. 1430). Dit beeld van

de drie goddelijke personen gaat te-

rug naar het verhaal van Abraham

(Gen18, 1-15) die bezoek krijgt van

drie mannen of engelen met wie

hij spreekt als met één persoon. De

compositie van Roebljov concen-

treert zich op de drie engelen in

een cirkel gezet rond een tafel met

een kelk, hun hoofden naar elkaar

toegewend. In het midden Chris-

tus, de Zoon, links wijst de Vader

op de zoon met een intiem gebaar.

De Geest rechts buigt zich naar de

Zoon en vandaar naar de Vader, als

in één liefdevolle beweging. God

laat zich op drie manieren ‘van ko-

men’ kennen, drie kanten, perspec-

tieven van God komen naar ons toe.

De Heilige Drievuldigheid, wat

roepthetbij jullieop?

Een herinnering aan de Catechis-

mus, de Twaalf artikelen van het ge-

loof, de geloofsbelijdenis? Het con-

cilie van Nicea en het daaropvol-

gende dogma? Een niet te begrijpen

mysterie over drie personen en toch

één God, de aard van Jezus en zijn

relatie tegenover God de Vader? We

gaan het debat van Nicea niet over-

doen.

Dit feest is een uitnodiging om aan

te zitten aan de tafel van de Drie-

eenheid, zoals de Russische schil-

der Roebljov het in zijn icoon heeft

uitgebeeld of ons te bezinnen over

wie God voor ons is; wat het ons

doet als we zeggen te geloven in Je-

zus…

Lezing:Matt.28, 16-20

Duiding:

De lezing is het einde van het Mat-

theüsevangelie.

Voor zij afscheid nemen, brengt

Mattheüs Jezus en zijn leerlingen

bijeenopeenhogeberg.

Op een berg ontving Mozes de tien

leven gevende woorden. Van op een

berg kondigde Jezus zijn program-

ma af. Het is de plaats waar brood

zo werd gedeeld dat er voldoende

was voor ieder. En op de Tabor-berg

werd aan drie van Jezus' leerlingen

iets van zijn ware identiteit geopen-

baard.

De leerlingen moeten van Jeruza-

lem naar Galilea gaan, van de poli-

tieke macht, de tempel en de pries-

terkaste naar Galilea, het land van

de vissers, de armen, gewone men-

sen. Daar was ook hun thuisbasis,

daar was alles begonnen. Vandaar

worden zij gezonden. Zij hebben de

opdracht om alle nieuwe leerlingen

te dopen en te onderrichten. Dat

moeten zij doen in de naam van de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

In de oud- oosterse wereld met

Egypte en Babylonië als groot-

machten waren overal politieke

drie-eenheden aan de macht: een

heer en meester, een farao, een kei-

zer met aan zijn zijde een vorstin

en aan zijn voeten een zoon, troon-

opvolger, erfgenaam. De drie-een-

heid was ook de grondstructuur

van het goddelijke in de cultus van

Baal, in de eenheid was ook het

recht van de sterksten geconcen-

treerd.

Tegen die onderdrukking en dood

werd een andere de Goddelijke

Drie-eenheid geformuleerd van be-

vrijding: de Vader die gezien en ge-

hoord heeft hoe zijn mensen on-

derdrukt worden en lijden; de Zoon

die ‘gekomen is’ om te zoeken en te

redden wat verloren is; de Geest van

uittocht en de Thora die in mensen

werktnaareennieuwewereld.

Het bijbels geloofsverhaal toont

een God wiens bedoeling en wil,

wiens hartstocht en visioen het is,

dat mensen uit onderdrukking be-

vrijd worden, uit welke vorm van

verslaving, vervreemding en on-

derdrukking ook. Een God met de

Naam ‘Ik zal er zijn’. Met deze ‘god’

kan een mens één worden. Als het

ook ons visioen is dat mensen uit

alle denkbare onderdrukking wor-

den bevrijd, dan zijn we één met

dezegod.

Jezus van Nazareth heeft zo intens

God grote liefde geleefd, naar het

woord van de thora. Geloven in

één Heer Jezus Christus is gelo-

ven in een heer die knecht is ge-

worden. Daarmee is de norm ge-

steld van alle machtsuitoefening,

alle leiderschap. God daalde af naar

de plaats waar Mozes stond en riep

zijn Naam: Ik zal er zijn. Afdalen

om te bevrijden en te ontfermen is

de strekking van heel de thora. ‘Af-

dalen’ is een woord voor een geest

van leven, een stijl, een weg van le-

ven; en in die geest is Jezus ‘open-

baar’ geworden, ofwel: in hem is

God openbaar geworden, versche-

nen.

Eén is God in drie personen – hoe

moetikdatkunnendenken?

De Drie-eenheid, de oeroude chris-

telijke naam voor God, in de vroege

kerk gebruikt, is voor ons vreemd

omdat hij verbonden is aan een taal-

gebruik dat niet meer het onze is.

Hoe vertalen wij deze ‘geloofsbe-

lijdenis’ naar ons leven toe? We

kunnen stilstaan bij de vragen: Wie

is God? Of beter: wie is God voor

mij/ons?Welke God houdt ons op

de been? Hoe is God god? Waar

zien we de heersende drie-eenheid

van macht en onderdrukking in

onze maatschappij en wereld? Wel-

ke drie-eenheid geeft ons nu bevrij-

ding? Welk visioen gaan wij achter-

na? Welke geestkracht drijft ons?

Geloofsbelijdenis:

Ikgeloof indeGodvanhetVerbond,

wiensnaamis: 'Ikbenervoor jou'.

Ik geloof in de God van Jezus, als

een Vader met ons opweg, naast ons

in goede momenten, ons dragend

alshetmoeilijkwordt.

Ikgeloof in Jezus,

dievanzichzelfkonzeggen:

'IkbendeWeg'.

Hij is onze reisgezel, een vriend

onderweg, de betrouwbare gids die

zijn leven geeft opdat niemand on-

derwegzoubezwijken.

Ikgeloof indeGeest,

de stille, ongeziene kracht op onze levens-

weg. Hij houdt Gods licht in ons bran-

dend.

Ik geloof in de gemeenschap samen

op weg, van mensen die blijven ge-

loven in breken en delen. Ik geloof

dat wij samen op weg zijn naar le-

ven ten volle in eeuwigheid. Amen

Voorbeden:

Bidden wij voor mensen die de

nood en het lijden in hun omge-

vingzien.

Dat zij door te zien en te zorgen een

hulp zijn voor wie hen nodig heb-

ben.

Bidden wij voor mensen die opstan-

dig zijn tegen onrecht en armoede.

Mogen zij Jezus’ geestkracht erva-

renomteblijvenvolhouden.

Bidden wij voor de meisjes en jon-

gens die vandaag in St.- Francis-

cuskerk gevormd worden. Dat ze

bij hun dromen en hun engage-

ment steun mogen ervaren van

hun familie,… en van de kerkge-

meenschap.

Herschep ons hart, heradem ons verstand

Dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maakons totuwgemeente.

Weesde stemdieonsgewetenwekt.

Verberguniet, verberguniet.

Zending

Iconen in de oosters-orthodoxe ker-

ken werden en worden geschilderd

voor de liturgie en voor het gebed.

Ze nemen tijdens de eredienst een

even belangrijke plaats in als het

Woord; beide laten iets zien van een

andere, hemelse werkelijkheid. Bei-

de willen ontvangen worden, tot

onsspreken.

Je kunt meditatief kijken naar de

icoon: je ziet de drie personen: de

Vader, de Zoon, de Heilige Geest -

hoe zij met elkaar de maaltijd ge-

bruiken, de communie. Zij vormen

een eenheid. Ze verwijzen naar mij,

naar jou. Ze laten ons kijken met de

ogen van ons hart naar een wereld

die buiten ons bereik is en die toch

naaronstoekomt.

Als die ene God in zijn drieheid ons

vervult, als we met hem in com-

munie zijn, dan worden we andere

mensen: mensen die de Vader ken-

nen in Zijn Naam Ik ben er, barm-

hartig, genadig, geduldig, vol van

liefdeentrouw,vergevend.

Zoals Jezus dat ons heeft voorge-

leefd.

En als wij worden aangevuurd door

de Heilige Geest, krijgt de wereld

een nieuw gezicht; dan wordt de

wereld een gastvrij thuis waar het

goedwonenis,vooriedereen.

Chris Willocx – Uit de viering van 31 mei

2015, inhetDonBoscocentrum

GOD DRIE-EEN

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsdagtochten Vrijdag 3 juli 2015

–Tuindersroute–vlak–85km

Vertrek: om 9.30 u. stipt Parkpoort

om 10.00 u. stipt Wijgmaalbrug.

Verzekering verplicht. Voor meer

info:016585286

Donderdag 16 juli 2015 - Klein-Bra-

bant–vlak-70km

Vertrekmetauto:

09.00u.stiptOmleidingHerent

10.00u.stiptHeffen(Mechelen)

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:013785133

*4-daagseRetie

Dinsdag 7 juli 2015 - Retie - heen - vlak -

70km

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Platte Los-

traat nr. 582, 9.50 u. stipt aan Aar-

schotsesteenwegVuntbrug

Woensdag 8 juli 2015 - Antwerpse Kem-

pen-vlak -80km

Vertrek:DeLindeRetie9.30u.

Donderdag 9 juli 2015 - Limburgse Kem-

pen–vlak -72km

Vertrek:DeLindeRetie9.30u.

Vrijdag 10 juli 2015 - Terugrit Leuven –

vlak -75km

Vertrek:DeLindeRetie9.30u.

Verzekeringverplicht

Voormeerinfo:016254436

*Fietsen - vlakke rit - 40 km of 25 km

Dinsdag14en28 juli2015

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

VORMINGPLUS

Fietstocht: Leven en nog meer leven

indewijk

Donderdag 16 juli 2015 van 14 tot 16 u. of

zondag30augustusvan10tot 12u.

Heb je al gehoord van ‘De Nof’ of

van ‘De Stille Rozentuin’? Ken je de

‘Dijle Eend’ en wat vind je van ‘Be-

ruchte Kunst’? Het zijn voorbeel-

den van kleine projecten die buurt-

bewoners uit verschillende woon-

wijken in en rond Leuven realiseer-

den. Met ‘Kom op voor je wijk’ wer-

den zij creatief uitgedaagd om het

‘samen leven’ lokaal te versterken

en hun wijk een stukje groener,

speelserofgezelligertemaken.

Onze gids neemt je al fietsend mee

naar een aantal vandezemooie plek-

jes. En misschien geeft het je inspi-

ratie om zelf aan de slag te gaan in

jouwstraatofbuurt.

De fietstocht is ongeveer 15 km

lang,overmeestalvlakkewegen.

Begeleiding: Dirk Baro, stadsgids

vanLeuven

Waar: 15 min. voor vertrek aan de

voorkant van Station Leuven (aan

hetmonument)

Prijs:Gratis

Meebrengen: Fiets en eventueel

fluovestje. Je kan eventueel een fiets

huren aan het fietspunt Velo aan

stationLeuven.

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee. tel. 016 52 59 00 – Fax 016

52 59 01 info@vormingplusoost-

brabant.be www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB
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