
Inleiding

Op 19 augustus vierden we het feest

van Maria ten hemel opgenomen.

Je zou het kunnen zien als een be-

vestiging van een leven in dienst

van de Thora, het woord van de

Ene, de bevrijder, die mensen uit-

nodigt samen toekomst voor een

volkuittebouwen.

Vandaag willen we de vraag stellen

wat het Magnificat kan betekenen

voor een wereldwijde samenleving

waarinwijhierennuleven.

Lezing uit het evangelie van Lukas

IkzingvanganserhartevoordeHeer,

ben opgetogen om mijn God, de Redder.

Nu mag ik mij voortaan gelukkig prij-

zen,

datHij zogrotedingenaanmijdeed.

Alle machthebbers stoot hij van hun tro-

nen,

arme en kleine mensen maakt hij groot.

(VertalingvanHuubOosterhuis)

Duiding

1. Een kleine mensengod, zo noemt

Huub Oosterhuis de God van het

joodsevolk.

Een God van kleine mensen die

deze arme en kleine mensen doet

opstaan ten leven en de machtigen

van hun troon stoot, zo zingt Ma-

ria in het Magnificat, het bevrij-

dingsliedvoorhaarvolk.

Maar wat kan dit vandaag in de 21ste

eeuwbetekenen?

Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn.

Niet alleen omdat onze samenle-

ving totaal verschillend is met deze

uit de bijbelse tijd maar ook omdat

de samenleving vandaag totaal ver-

schillend is met deze uit de vorige

eeuw. De denkmodellen die ons in-

zicht gaven in de samenleving van

de vorige eeuw doen het vandaag

nietmeer.

2. In de vorige eeuw maakte het ka-

pitalisme ons allen tot consumen-

ten. Het kopen op krediet deed zijn

intredewaardoor ookde armsten tot

consument werden. Het kapitalis-

me draait niet meer op geld en con-

sumptie maar op financiële specula-

tie.Dat levert dood land endoodwa-

ter op, en massale uitstoting van ge-

wonemensen.

Desocialegerechtigheid isverweg.

Wij weten zelfs niet meer hoeveel

mensen uitgestoten worden omdat

onze statistieken het niet meer regi-

streren. Vorige maand was minister

van arbeid Peeters opgetogen over

het verminderd aantal werklozen.

Een grote factor in deze verminde-

ring kwam niet door het werk vin-

den door werklozen maar het niet

meer gerechtigd zijn op een uitke-

ring. Zij leven verder in het verbor-

gene.

De samenleving trekt zich het lot

van die "verdwenen" mensen niet

langer aan. Ze vallen echt buiten

hetsysteem.

Griekenland toont dat ook de ope-

rationele ruimte van de economie

krimpt.

Slechts één vierde van het geld in

omloop is verbonden met een reële

activiteit. Er kan best meer rijkdom,

meer geld en meer technologische

innovatie zijn, maar dat kan samen-

gaan met het verminderen van wat

ooit beschouwd werd als de econo-

mievaneenland.

Griekenland en Spanje zijn daar ex-

treme voorbeelden van, maar we

zien dat ook gebeuren in de Vere-

nigdeStaten.
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Eenmens isniet zomaareendingetje,

Ietsbloots,

Diep indatdingetjeverbergtzich

ietsgroots.

Erwoonteenwonder in,

Ietsongelooflijkmachtig,

Eenkindismeerdanalleen

iets engelachtig.

Ikweetnietwathet is,

Maar ikmaakmesterk,

Zo’nkindisnietalleenmaar

mensenwerk!

(ToonHermans)

Op 22 augustus werd Mon, het

tweede kindje van Evy De Rid-

der en Sarah Mariën, broertje van

Lou, door het doopsel op geno-

men in onze Sint-Antoniusgeloofs-

gemeenschap.

Welkom lieve Mon! Proficiat aan de

ouders, peter Pieter en meter Katja.

Moge er vrede zijn op aarde on-

der mensen die handen reiken

van volk tot volk en zich ver-

zoenen met elkaar tot een we-

reld zonder grenzen.

uitdeSt.-Franciscusviering23/8/15

DOOPSEL

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 10 september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Zondag 13 september

12.00 u. Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 15 september

14.00 u. Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Sint- Franciscus

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van

10.00 u. in het parochiecentrum

Woensdag 9 september

20.00 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 10 september

14.00 u. Seniorencafé

20.00 u. Buurtkoor Parcoeur

Maandag 14 september

14.00 u. Crea Ziekenzorg

Dinsdag 15 september

14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 16 september

20.00 u. koor Blij Rondeel

Bidden we voor onze wereld,

met zoveel goeds en toch ook

zoveel onzekerheid.

Dat wij bereid mogen zijn

onze aarde verstandig te behe-

ren en mee te bouwen aan een

menswaardige samenleving.

uitdeSt.-Franciscusviering23/8/15

Agenda

Geef ons vrede, Heer,

vrede met onszelf,

zodat wij onszelf

kunnen aanvaarden zoals we zijn,

met onze goede en minder goede

kanten.

Vrede ook om elkaar met alle heb-

belijkheden en talenten te aanvaar-

den,

vrede en sereniteit om in alle open-

heid en respect naar elkaar toe te

gaan.

Geef ons uw vrede Heer,

dan kunnen wij die uitdaging aan.

CONCERTBAND LEUVEN

We kregen de Concertband op feest-

vieringen in de parochie reeds in

volle actie te horen en te zien. Dat

kikkerde de vreugdesfeer wel op.

De Concertband Leuven repeteert

nog steeds wekelijks op dinsdag

van 20 tot 22 uur in ons Gemeen-

schapscentrum Don Bosco. Ze spe-

len populaire songs en filmmuziek.

Muzikanten zijn steeds van harte

welkom.

WillemBoon

boon-cuyt@hotmail.com

GEEF ONS VREDE, HEER

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 september

24ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communiedienst

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Karel De Rocker

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 20 september

25ste zondag door het jaar

10.00 u. Eremis en dankviering Bart

Pauwels

Voorgangers: Bart Pauwels,

medepaters, parochiepriesters,

gebedsleiders…

Lector: medeparochianen

Cantor: Jan Vankeirsbilck

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Muziek: Herman Baumers en

ensemble

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 september

24ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Lucia Vos,

weduwe Willy Kell

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Hubert Gorissen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 20 september

25ste zondag door het jaar B

11.00 u. Kindgerichte viering met

koor- en samenzang

Intentie: Sara Voets

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Hubert Gorissen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 13 september

Vierentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 20 september

Vijfentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 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

Hoemooier enrijkerdeherinnering,

des temoeilijkerde scheiding,

maardankbaarheidverandertdepijn

derherinnering instillevreugde.

Demooiedingenvanvroeger

zijneendankbaargeschenk,

dat jeblijftmeedragen.

(naarBonhoeffer)

Op woensdag 26 augustus namen

we met velen afscheid van Joan-

na (Jeanneke) Sellekaerts, echt-

genote van Maurice Schoemaker.

Jeanneke werd geboren in Veltem-

Beisem op 22 december 1928 en

overleed in H. Hartziekenhuis te

Leuven op 20 augustus. Jeanneke

was in de buurt en in de parochie

een heel bekende figuur. Een zeer

geliefde vrouw; altijd vriendelijk

en aangenaam in de omgang.

Wij bieden Maurice, de kinderen

en kleinkinderen onze christelijke

deelneming aan en gedenken Jean-

neke in ons gebed.

Een herdenkingsviering namens

onze geloofsgemeenschap zal later

gehouden worden.

Overlijden

Hebt u zin in een stevige wande-

ling door wat ooit de landerijen,

weilanden en bossen rond de be-

nedictijnenabdij van Vlierbeek wa-

ren? Een ervaren natuurgids van de

Heemkundige Kring staat op 13 sep-

tember 2015 om 14 u. klaar om sa-

men op pad te gaan. Het vertrekpunt

is aan de ingang van het Provincie-

domein aan de Holsbeeksesteenweg

55.

De stichting van de benedictijnen-

abdij van Vlierbeek dateert uit 1125.

Het moerassige gebied buiten de

Leuvense stadsmuur, in de val-

lei van de Vlierbeek, kreeg destijds

vooral door het werk van de monni-

ken een heel ander uitzicht. Ontdek

hoe de natuur, het landschap en de

bewoning evolueerden door de eeu-

wen heen. En geniet van de eerste

herfstkleuren.

Stevige wandelschoenen zijn aan-

bevolen. Sommige delen van het

parcours zijn niet geschikt voor

kinderwagens en rolstoelen. De

wandeling duurt ongeveer twee

uur, deelnemen kost 2 EUR. Reser-

veren is niet nodig.

Tijdens de zomermaanden zijn er

regelmatig geleide bezoeken aan de

abdijsite. Voor groepen zijn er op

aanvraag rondleidingen op de si-

te, op het kerkhof of in de om-

geving mogelijk. Voor het actue-

le aanbod en de voorwaarden voor

een groepsbezoek: zie www.abdij-

vanvlierbeek.be

Een combinatie van een bezoek aan

het Provinciedomein en de abdij

van Vlierbeek is een mooie daguit-

stap. Er zijn zowel in Vlierbeek als

in het park eetgelegenheden.

EEN NATUURWANDELING IN DE OMGEVING VAN DE

VOORMALIGEABDIJ VAN VLIERBEEK OP ZONDAG 13

SEPTEMBER 2015
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Wandelmidweek

Van maandag 28 september 2015, 19 u.,

totvrijdag2oktober2015, 16u.

Een week gewoon genieten in het

Molenhuis, van de herfst en van el-

kaar!

Waargaanwevoor?

*Maandag gaan de deuren open

vanaf16uur:

samenkomst op eigen ritme, neuze,

neuze, installerenindekamers.

*Voor de eerste avond is er een een-

voudig en sober maal met soep van

Wiskeenbroodvandestreek.

*Na het ontbijt maken we onze pic-

nic en rond 9.30 uur volgen we

onze gids door de ongerepte na-

tuur.

*Voorzie jezelf van een brooddoos,

een drinkbus en iets om te zitten in-

dienhetgrasnat is.

*Na de wandeling is er tijd…voor al-

les!

Voor het avondmaal even samen

overleggen en dan gezellig tafelen,

enz.

Zeker meebrengen: Hoeslaken en

kussensloop, toiletgerief, warme

kleren, donsdeken of slaapzak,

wandelschoenen, laarzen, huis-

pantoffels, regenjas, rugzakje, zak-

lampen, drinkbeker en drinkbus.

Inschrijven : Ten laatste 10 dagen

voordemidweek

Kostprijs: volwassenen 80 euro,

kinderen (13-18 j.) 64 euro, kinderen

(6-12 j.) 48 euro, kinderen (4-5 j.) 32

euro.

Maximum aantal deelnemers: 16

Verantwoordelijken: Fannie Van

den Bogaerde en Freddy Ghyselin-

ck,Serafijnstraat26,9000Gent

0494640276

freddy.ghyselinck@hotmail.com

Bankrekening: BE19 0010 2694 9912

Vermelding: Herfstmidweek 2015 +

naam

MOLENHUIS BERISMENIL

ZiekenzorgSt.-Franciscus

Uitnodiging

Op maandag 14 september gaan we

eenandereuitstapmaken.

We gaan allen smoutebollen eten

ter gelegenheid van Leuven Ker-

mis.

We vertrekken aan de bushal-

te “Park Michotte” (tegenover de

kerk) om 14 uur of zijn op de af-

spraak aan café Universum (ingang

stadspark)om14.30uur.

Graagtotdan.

Het bestuur van Crea.Ziekenzorg

SINT-FRANCISCUS

Om ons voor te bereiden op het

Vormsel gaan we vanaf september

in acht bijeenkomsten samen op

weg. Dat doen we met verhalen en

activiteiten, door samen muziek te

maken, te knutselen, mensen te

ontmoeten enna te denken overwat

datallesvooronsbetekent.

We vertrekken daarbij vanuit de

kinderen en hun leefwereld: wat

betekent op weg zijn? Waarom en

waarheen gaan we op weg? Hoe

kunnen we groeien in geloof en dat

zelf vorm geven in ons leven? We

gaan ook dieper in op Jezus als le-

vend water, de eucharistie, de band

van de plechtige geloofsbelijdenis

methetdoopsel.

Praktisch:

- De catechesebijeenkomsten zijn

altijd gepland op zaterdagnamiddag

van 14 tot 17 uur. We starten in sep-

tember2015.

- Naast enkele andere familievie-

ringen (zie meer info op ww-

w.franciscusfrando.be) zijn er

ook 2 specifieke vieringen met

en door de kinderen die hun vorm-

sel vieren en dit op een zondag in

november en een zondag in ja-

nuari.

- We vragen €25 inschrijvings-

geld, bedrag dat we gebruiken voor

het vormselboek en het materiaal

voor de catechese en de vieringen.

In Sint Franciscus wordt de cateche-

segegevendoordeouders.

Tijdens een ouderavond in de twee-

de helft van september, zullen alle

ouders uitgenodigd worden en zal

er besproken worden hoe de cate-

chese kan gegeven worden en wie

dat op zich zal nemen. Iemand van

deparochie zaldekandidatenwelop

weg helpen en het nodige materiaal

aanreiken.

Meer informatie kan je verkrijgen

bij:AnnemieMennes,

Korbeek-Losestraat 1,

3001Heverlee

johannemie.vam@skynet.be

SINT-ANTONIUS

Via verhalen en activiteiten zoeken

we tijdens de catechesemomenten

samen naar de betekenis van het

Vormsel en de keuze die 12-jarigen

hierbijmaken.

De voorbereiding op het Vormsel

start op donderdag 8 oktober.

We komen tweemaal per maand sa-

men gedurende anderhalf uur, tel-

kens op donderdagavond van 18.45

tot20.15uur.

Daarbij sluiten tijdens de voorbe-

reidingsperiode enkele speciale ac-

tiviteiten en vieringen aan, zoals:

de Naamopgave voorafgegaan door

een ontbijt voor het ganse gezin,

het Kerstfeest, de Driekoningenvie-

ring en -tocht, een inspirerend be-

zoek aan Poverello, een actieve af-

sluitnamiddag....

Vier catechisten begeleiden de kin-

deren bij hun voorbereiding. Van

de ouders verwachten wij hulp bij

bepaaldeactiviteiten.

De bijdrage voor het catecheseboek-

je, materiaalkosten, verwarming…

bedraagt €25. Een tweede kind uit

hetzelfdegezinbetaalt€20.

We nodigen u graag uit op onze

infoavond op woensdag 30 sep-

tember om 20 uur in de Kristof-

felzaal naast de Sint-Antoniuskerk,

Léon Schreursvest 33 in Heverlee.

Het catecheseprogramma wordt er

toegelicht en u kunt er terecht met

al uw vragen over de vormselvoor-

bereiding.

Catechisten: Mirjam Van Lammeren,

Ad Van Poppel, Kaat Gorissen, Filip

Lebesque

Parochieassistent: Caroline Van Au-

denhoven 016 22 38 11 0476 39 79 02

Voor meer info: catechese.sintanto-

nius@gmail.com

MEDITATIEINDE

CHRISTELIJKETRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Soms moeten we onder ogen zien dat een

nieuwe uitdaging in ons leven is geko-

men, waardoor we anders naar onszelf

kunnen gaan kijken, naar onze gewoon-

ten, onze opinies en onze maatstaven.

Soms kan het een moment van buitenge-

wone schoonheid zijn waardoor we ons

gaan afvragen of er niet meer is tussen he-

mel en aarde dan we gewoonlijk waarne-

men.

In een vroeg stadium bij het mediteren

ervaren we dikwijls ware vrede en zelfs

vreugde die zomaar opborrelt. Dit soort

momenten, als we bevrijd zijn van preoc-

cupatie met onszelf, zijn Goddelijke ge-

schenken.

KimNataraja

Op maandag 14 september 2015 gaat

onze eerste meditatie-avond van

septemberdoor.Een tweedekeerko-

menwe samen op 28 september. Zo-

als steeds starten we om 20 uur,

in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat6,Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-

meulen.berte@telenet.be

Meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

Uniekeervaring

Sint-Pieterskerk

In 2014 startte de eerste fase van de

interieurrestauratie. Deze fase om-

vatte de restauratie van de noorde-

lijke zijkapellen. Dit jaar is men ge-

start met de volgende fase, name-

lijk de restauratie van het schip en

de zuidelijke zijbeuken. In deze fase

worden het binnenparement, de ge-

welven en de gewelfschilderingen

gerestaureerd. Dit jaar organiseert

de stad gidsbeurten zodat de restau-

ratie van nabij bekeken kan wor-

den,eenuniekeervaring.

Wie tijdig reserveert kan op de stel-

lingen klimmen om er de restaura-

tievannabij tebekijken!

Rondleidingen: om het half uur,

groepjes van max. 10 personen, de

rondleidingen gebeuren op de stel-

ling (gepast schoeisel, geen hoogte-

vrees, niet geschikt voor kinderen)

en duren maximum 45 minuten.

Rondleidingen om 13.30, 14.00,

14.30, 15.00enom15.30uur

Inschrijvingen via omd@leuven.be

of016272256

Plaats van afspraak: Sint-Pieters-

kerk, M. de Layensplein, zijde lan-

getrappen.
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Inschrijven voor de voorbereiding

op het Vormsel doet u best in uw ei-

genparochie.

Hebt u tot nu geen ‘eigen’ paro-

chie, dan kan u kiezen voor een van

beide parochies: Sint-Franciscus of

Sint-Antonius. U dient er wel reke-

ning mee te houden dat een her-

verdeling mogelijk is, als de groep

vormelingen voor één parochie te

groot is.

Broers of zussen geboren in 2005

kunnen mee ingeschreven worden.

INSCHRIJVEN

voordeparochievan

Sint-Franciscus

AnnemieMennes

Korbeek-Losestraat 1

3001Heverlee

johannemie.vam@skynet.be

voordeparochievan

Sint-Antonius

CarolineVanAudenhoven

LéonSchreursvest33

3001Heverlee

carolineva@telenet.be
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Vervolg van pagina 1 - Onze ei-

gen toekomst scheppen

65 procent van de banen die verlo-

ren gingen in 2008 waren midden-

klassebanen. Van de nieuwe banen

die sindsdien gecreëerd werden, be-

hoort slechts 25 procent tot de mid-

denklasse.

Dat geeft je een idee vanwat bedoeld

wordt met een gekrompen economische

ruimte.

3. Wij weten nu dat steeds meer

mensen uit onze samenleving uit-

gestoten worden, dat ze zelfs niet

meer zichtbaar zijn in de cijfers en

buiten het systeem, in het verbor-

geneoverleven.

Maar wie zijn de machtigen die van hun

troonmoetenwordengestoten?

De boeren keerden zich tegen mijn-

heer de baron en de arbeiders uit de

vorige eeuw tegen de eigenaars van

de fabrieken. Maar vandaag moe-

ten we opboksen tegen een complex

overmachtigsysteem.

Daarover zegt Saskia Sanne, een

Amerikaansepoliticologe:

De geschiedenis leert ons dat geen enkel

machtig systeem het eeuwige leven heeft.

De massa mensen die in ellende moeten

leven, die lijken wel altijd te blijven be-

staan, maar de top van de huidige macht-

spiramidezalzichzelfvernietigen.

Wij kunnen dat niet doen, daarvoor is het

systeem te machtig. Maar net omdat deze

groep zo machtig is, kan niemand er ge-

zagoveruitoefenen.

Dat leidt totzelfvernietiging.

4. En toch kunnen we zelf onze toe-

komst scheppen, het negatieve om-

vormentot ietspositiefs.

De mensen die uitgestoten worden

verdwijnen niet van de aardbodem.

Er ontstaan ruimtes waar nieuwe

economieën, nieuwe geschiedenis-

sen en nieuwe identiteiten gecre-

ëerdworden.

Technologie kan hierin een inte-

ressanterolspelen.

In Spanje is er bijvoorbeeld een

groep jongeren die alles, inclusief

hun werk, verloren door de crisis.

Zij gingen in een verlaten dorp wo-

nen, knapten het gedurende twee

jaar op en begonnen er voedsel

te verbouwen. Dankzij hun tech-

nische bagage slaagden ze er ook

in voor hun eigen producten een

markttecreëren.

Dat lost de maatschappelijke pro-

blemen niet op, maar het is wel

één voorbeeld van hoe alternatie-

ven voor het huidige systeem opge-

bouwdkunnenworden.

En zo zie je maar hoe het actualise-

ren van het magnificat een niet zo

eenvoudigeopdracht is.

Voorbeden

Wij bidden vandaag voor allen die

worden uitgesloten, voor allen die

leven en lijden onder geweld en

oorlog, voor allen die in armoede

leven, voor allen die op de vlucht

zijn.

Dat wij door hun verhaal geraakt

worden, en tot menselijke solidari-

teitwordenbewogen.

Geloven begint in het opstaan van armen,

hopen begint in het diepst van de wan-

hoop,

liefhebben waar je geen liefde meer hebt.

Om kracht voor wie worden uitge-

sloten om negatieve situaties tot po-

sitieve om te vormen, dat zij niet in

een zwart gat vallen maar de vrijge-

komen ruimte gebruiken om crea-

tief iets nieuws te beginnen en een

eigen toekomst mogelijk te maken.

Tafelgebed:Maria

Belofte en toekomst zal er zijn voor

kleine mensen niet in tel, deze we-

reld omgekeerd, vrede en gerechtig-

heidvooriederopaarde.

In het leven van haar zoon werd be-

lofte werkelijkheid: kleine mensen

tellen mee, het leven wordt gedeeld,

niemand te veel, niemand te weinig:

Een mens als brood gebroken voor

velen; een mens als wijn vergoten

voorvelen.

Toekomst voor haar volk, trouw

aan haar zoon het leven dienend tot

onderhetkruis.

Zullen wij als Maria toekomst ope-

nen; zullen wij als haar zoon breek-

baar worden, ons toevertrouwen

aan kwetsbare mensen die ons voor-

gaanopdewegtenleven?

(JefWauters )

Communie

Tot vrijheid zijn jullie geroepen.

Misbruik die vrijheid niet om in

het wilde weg je eigen gang te gaan.

Maar zoek naar wegen om elkaar

van dienst te zijn. Want heel de

Thora is in dit ene woord vervuld:

‘Heb liefde tot jenaastedie isals jij.’

Waar mensen afgekeerd zijn van ge-

weld, vrede stichten; waar geduld

en vriendschap groeit, waar gela-

chen wordt en goed gedaan, waar

ruimte is voor iedereen, waar liefde

woont:

daarwerktdeGeest.

Jef Wauters - Uit de viering van 16 augus-

tus2015, inhetDonBoscocentrum

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Opening van het 40ste cursusjaar

Dinsdag22september2015

10.30 uur: Plechtige eucharistievie-

ring in de Sint-Michielskerk, voor-

gegaan door E.P. Paul Aerts en prof.

Jacques Haers en opgeluisterd door

het Leuvens Vocaal Ensemble Pro

Arte o.l.v. mevr. Liliana Duma, aan

het orgel begeleid door em. prof. Ra-

oulVereecken.

14.00 uur: Music in the Cloud. Het

verhaal van beiaardmuziek in de

LageLanden

Dr. Luc Rombouts, Universiteitsbeiaar-

diervanLeuven

Aansluitend op de lezing geeft de

spreker een beiaardconcert van op

de toren van de universiteitsbiblio-

theek(Ladeuzeplein).

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

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835BIC:KREDBEBB

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Palestina vandaag: poëzie, verhaal

engesprek”

door Karel Seghers en Charles Du-

cal, Vlaamse dichters, Fatena Al-Ghorra,

dichter en Nisma Al-Aklouk, auteur uit

Palestina

Datum: maandag 14 september 2015

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen;

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag15en29september2015

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

Fietsdagtocht

Vrijdag 18 september 2015 - Mechelen –

vlak (80km)

Vertrek:

09.30u.stiptParkpoort

10.00 u. stipt Wijgmaalbrug (8 km)

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:013785133

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 17 september 2015 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

ZOMERACTIVITEITEN 2015 -

SENIORAMA LEUVEN

Dinsdag 22 september 2015 – 13.45 u.

Leuvens stadhuis en Universiteitshallen

Bijdrage :4,00euro

Inschrijven tot 15 september via

OnthaalSeniorama016222014

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

*English spoken”, banden tussen

Leuven en de Angelsaksische we-

reld

Zondag20september2015–15.00uur

De Leuvense universiteit trok al

snel studenten en geleerden uit de

Angelsaksischewereldaan:

John Dee, filosoof, alchemist en

raadgever van Elizabeth I studeer-

de in Leuven, de humanist Tho-

mas More publiceerde zijn bekend-

ste werk bij de Leuvense drukker

Dirk Martens, Ierse minderbroe-

ders stichtten een Iers college, Ame-

rikaanse seminaristen werden ver-

welkomd in het Amerikaans colle-

ge. Zonder hulp van de VS zou

er nooit een centrale universiteits-

bibliotheek gebouwd zijn, en vol-

gens een amateurhistoricus zou

één van de prinsjes die Richard III

volgens de legende in de Tower liet

vermoorden in werkelijkheid in de

Leuvense Sint-Pieterskerk zijn be-

graven.

De banden tussen Leuven en de An-

gelsaksische wereld zijn talrijk en

tijdens deze wandeling lichten we

graagverdertoe.

Vertrek: Pui stadhuis – Einde: Centrum

Je kan bij deze uitstappen individueel

aansluiten. Je hoeft niet te reserveren.

Kostprijs: 5 europerpersoon.

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

daarnaop“Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

... en verder dan frando
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