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Alseenkaarsje

stilletjesuitgedoofd

maar inonshart

blijft ze steeds een

waakvlammetje

Op dinsdag 10 november vond de

uitvaartplechtigheid plaats van me-

vrouw Stanislawa 'Mimi'

Lawicka, weduwe van Stefan Bo-

guslaw Wierzbinski, geboren te Ja-

now-Lubelski op 27 juli 1938 en

rustig thuis ingeslapen te Hever-

lee op 3 november 2015, gesterkt

door het ziekensacrament en om-

ringd door haar dochters, klein-

dochter en familie.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2016

Overlijden

Let Us Change hield op 22 novem-

ber een actie met de verkoop van

zelfgemaakte wenskaarten voor al-

lerlei gelegenheden en gehaakte en-

geltjes en ander kerstgerief.

Daardoor is de door OKRA ver-

zorgde eucharistieviering, die

ook voorzien was voor 22 sep-

tember, verdaagd naar zondag

29 november om 10 uur in de

Sint-Franciscuskerk.

Nadien volgt de jaarlijkse receptie

voor de OKRA leden in de parochie-

zaal helemaal in het nieuwe jaart-

hema: "Welkom aan boord: omar-

m, ontdek, ontspan, ontmoet met

OKRA".

Elders in dit blad kan je ook lezen

dat Let Us Change nog een tweede

dergelijke actie doet op zondag 6

december van 11 tot 12 uur achter-

aan in de kerk.

WIJZIGING!!!

OKRA nieuws

De “politieke theologie” heeft haar

uitgangspunt in de overtuiging dat

het christendom zich niet alleen in

de verre toekomst of in het hierna-

maals moet waar maken, maar hier

en nu, in deze wereld.

De theologie wil zich rekenschap

geven van het feit dat het openba-

re leven, de “politieke” werkelijk-

heid het alomvattende en cruciale

terrein vormt, waar de christelij-

ke waarheid haar verwerkelijking

moet vinden.

Zij wil een einde maken aan de op-

vatting alsof de godsdienst een lou-

ter privéaangelegenheid zou zijn;

wil reageren tegen de “individuali-

sering” van het christendom en de

nadruk leggen op de sociale, politie-

ke en culturele dimensie van het ge-

loof, of om het eenvoudiger te zeg-

gen: zij is de uiting van een stre-

ven om klaar te zien in de kerkelij-

ke verantwoordelijkheid bij de op-

bouw van de samenleving.

Wildiers

KALENDERBLAADJE

Meer infovolgendeweek.

Fons Boey, een intelligent

en gedreven man

aangesteld door mgr.

Lemmens als

voorganger in de Sint-

Franciscusgemeenschap

ging een eerste maal voor

op zondag 15 november

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 1, 15 en 29 december 2015.

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-

kering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (8 km) Don-

derdag 3 en 17 december 2015 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoog-

te van de kapel. De chauffeurs ge-

ven een lift tegen 0,10 euro per

km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht. Voor meer info: 016 23 77 59

SINT-FRANCISCUS

Zondag 29 november

1ste zondag van de advent

10.00 u. Viering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

en tevens OKRA viering (die van 22

november verplaatst is naar 29

november).

Voorganger: Fons Boey

Lector: Leden van OKRA

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page

Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 december

2ste zondag van de advent

10.00 u. Familieviering van de

Sint-Franciscus en

Sint-Antoniusgemeenschap:

Naamopgave van de

vormelingen

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Assitent: Lieven Dries en Caroline

Van Audenhoven

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Johan Van Audenhaege en

Stien Eysermans

SINT-ANTONIUS

Zondag 29 november

1ste zondag van de Advent C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Alfons

en Stephanie Van Audenhoven-

Delva

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Hilde Pex

Lector: Eva Voets

Homilie: Campagnefilm WZZ

Beelden: Leo Swinnen

Orgelist: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 06 december

2de zondag van de Advent C

10.00 u.Viering van de Naamopgave

van de FRANDO-vormelingen in de

parochiekerk van Sint-Franciscus

11.00 u. Viering in de parochiekerk

van Sint-Antonius met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement.

Assistent: Myriam Neves. Lector:

Mathieu Voets. Homilie: pater

Romain Clement. Beelden: Leo

Swinnen.Orgelist: Nico Janssens.

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 29 november

Eerste zondag van de Advent

10.30 u. Viering

Zondag 6 december

Tweede zondag van de Advent

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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

Woensdag 25 november

8.15 uur - 10 uur De ARK

NM: Ziekenzorg

20u.:koor Blij Rondeel

Donderdag 26 november

9u.: OKRA Tablet iOS

NM: Seniorencafé

Avond: Buurtkoor Parcoeur

Zaterdag 28 november

Avond: Kalipso eetavond

Zondag 22 november

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

Dinsdag 1 december

VM: Ziekenzorg kerngoepsverga-

dering

NM: Seniorencafé

Woensdag 2 december

8.15 -10 uur De ARK

20 u. koor Blij Rondeel

AGENDA

SINT- FRANCISCUS

Don Boscocentrum “Ademtocht”

In december ben je welkom op

maandag 7 en maandag 21 decem-

ber, om 20 uur in de Stille Zone ‘A-

demtocht’van het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 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
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Muziek en beeld: een vrucht-

bare symbiose. Prof. Mark Delae-

re (Faculteit Letteren). Dinsdag 1 de-

cember2015

De mislukking van de imperi-

ale droom van Napoleon. Em.-

prof Emiel Lamberts (Faculteit Let-

teren).Dinsdag8december2015

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@a-

lum.kuleuven.be. Rekeningnum-

mer: BE57 7380 4224 4835 BIC:

KREDBEBB

Woensdag25november

14.00 u. Infonamiddag Ziekenzorg

cmSamensterk

‘Pratenmetjedokter’

in de Kristoffelzaal gevolgd door

eenbroodmaaltijd

Donderdag26november

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45 u. Voorbereiding van de naam-

opgave van de FRANDO-vormelin-

gen

in de parochiekerk van Sint-Fran-

ciscus

Zondag29november

12.00u.Ontmoetingsruimte

indeKristoffelzaal

Dinsdag01december

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag03december

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

20.00u.Liturgischeploeg

indeKristoffelzaal

Vrijdag4december

18.45 u. Voorbereiding van de naam-

opgave van de FRANDO-vormelin-

gen

in de parochiekerk van Sint-Fran-

ciscus

Zondag6december

09.00 u. Ontbijt voor de FRANDO-

vormelingenenhungezin

indezaalvanSint-Franciscus

12.00 u. Ontmoetingsruimte na de

vieringinSint-Antonius

indeKristoffelzaal

AGENDA

PAROCHIE-GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-ANTONIUS

3FEDERATIE FRANDO

Op 22 december 1992 riep de Alge-

mene Vergadering van de Verenig-

de Naties, 17 oktober uit tot Interna-

tionale dag voor de uitroeiing van

armoede (VN resolutie). Staten en

verenigingen werden hiermee op-

geroepen armoede op de agenda te

zetten en praktische stappen te on-

dernemen om armoede daadwerke-

lijk te bestrijden. Deze datum ver-

wijst naar de samenkomst op het

Mensenrechtenplein te Parijs op 17

oktober 1987, toen daar de Gedenk-

steen werd onthuld ter ere van alle

slachtoffers van honger, uitslui-

tingengeweld.

Jaarlijks organiseert het Leuvens

collectief tegen armoede haar ac-

tie “Armoede knelt” in het ka-

der van de internationale dag te-

gen de armoede en de sociale uit-

sluiting. De actie wil solidariteit en

dialoog tussen mensen bevorderen.

Dit jaar kreeg deze actie een ster-

ke invulling. Gisteren werd op de

Grote Markt in Leuven een her-

denkingsmonument tegen armoe-

de onthuld. Leuven behoort zo tot

een groep van meer dan 50 ste-

den die intussen een monument in

de strijd tegen armoede hebben ge-

plaatst inhunstad.

Eerste lezing: Ikgetuigvanu

Op 17 oktober 1987, de dag van

de onthulling van de Gedenk-

steen voor Slachtoffers van Armoe-

de aan het Trocaderoplein in Parij-

s, brengt Joseph Wresinski een hul-

debetuiging aan de moed, het lijden

en het verzet van de allerarmsten .

"Je témoigne de vous" ofwel "Ik ge-

tuigvanu".

"Miljoenen en miljoenen kinde-

ren, vrouwen en vaders, gestorven

van armoede en honger: van U zijn

wij de erfgenamen. Ik wil hier van-

daag op dit Plein van de Vrijheden,

van de Rechten van de Mens en

van de Burger niet spreken over uw

dood.

Ik getuig van uw leven. Ik getuig van

U, moeders, wier kinderen teveel

zijn in deze wereld: ze werden ver-

oordeeld om in uiterste armoede te

leven.

Ik getuig van uw kinderen die, ver-

krampt door honger, niet meer

kunnen lachen en toch willen lief-

hebben.

Ik getuig van die miljoenen jongeren

die geen reden hebben om te gelo-

ven, of zelfs om te bestaan, en die te-

vergeefs naar een toekomst zoeken

indezewaanzinnigewereld.

Ik getuig van U, armen van alle tij-

den en ook van vandaag, tot zwer-

ven gedoemd, vluchtend van hier

naar daar, veracht en verbannen.

Arbeiders zonder beroep, die altijd

vermorzeld zijn door het keiharde

werk. Arbeiders wier handen van-

daag tot niets meer dienen. Miljoe-

nen mannen, vrouwen en kinde-

ren uw hart bonst nog van strijd-

baarheid. Uw geest komt in opstand

tegen het onrechtvaardig lot dat U

isopgelegd.

Ik getuig van U, kinderen, vrou-

wen en mannen, die niemand wil-

len vervloeken, maar die willen lief-

hebben en bidden, werken en zich

verenigen om een solidaire wereld

te doen ontstaan. Eén wereld, onze

wereld, waaraan iedere mens, voor-

dat hij sterft, het beste van zichzelf

heeftgegeven.

Ik getuig van U, mannen, vrouwen

en kinderen: Uw faam is voortaan

door het hart, de hand en het werk-

tuig gegrift in het marmer van dit

PleinvandeVrijheden.

Ik getuig van U, opdat de men-

sen eindelijk rekening houden met

mensen en voor altijd weigeren te

aanvaarden dat diepe armoede een

noodlot is."

Lezing uit het evangelie van Mar-

kus

Jakobus en Joannes vragen Jezus

een ereplaats in zijn heerlijkheid.

Toen de anderen dat hoorden wer-

den ze kwaad. Jezus zei: Wie onder

jullie groot wil worden, moet die-

naarzijn.

De mensenzoon is gekomen om te

dienen en zijn leven te geven als

losprijsvoorvelen.

Duiding

1. In de maand oktober lezen wij

het tiende hoofdstuk van Marcus

waarin Jezus onderweg is naar Jeru-

zalem, het machtscentrum uit zijn

dagen. Het Rijk Gods is midden on-

der ons, zo heeft hij steeds gezegd,

een samenleving waarin het woord

van de Ene, die een mens bevrijdt

uit elke vorm van slavernij, waarin

de arme tot leven mag komen, cen-

traalstaat.

Vandaag horen wij hoe men met

macht moet omgaan om tot die sa-

menleving te komen en deze te be-

houden: niet heersen, maar dienen.

2. Jullie zullen dienaars zijn. Die-

naars van het woord van de Ene, zo-

als Mozes dat was, dienaar van de

arme.

De Vlaamse theoloog Joseph Com-

blin, een leven lang werkzaam in

Brazilië, noemde dit ooit: de voor-

keursoptie voor de arme, sindsdien

een wijdverbreid begrip binnen de

kerk.

Wat Jezus er toe brengt om de vi-

sie op de macht om te keren is de

vraag: Wie moet door de macht ge-

diend worden in een ongelijke en

onrechtvaardigemaatschappij?

Zo zegt bevrijdingstheoloog Frei

Betto: “Demacht dient voor de bevrijding

van de armen, de genezing van de zieken

en de opvang van de uitgeslotenen. Dit is

bij uitstek dienen van demachthebbers: de

verdrukte bevrijden, hem vooruit helpen

en maken dat ook hij macht krijgt. Daar-

om worden de armen “zalig “ genoemd en

het is in hen dat Jezus zijn gelijken ziet.”

3. Velen hebben zich laten inspire-

ren door Jezus’ visie op de macht en

werdendienaarvanarmen.

Zo ook Père Joseph Wresinski stich-

ter van de Vierde Wereldbeweging,

die ooit het volgende zei: “Waar men-

sen gedoemd zijn in armoede te levenwor-

den de rechten van de mens geschonden.

Wij zijn hun verplicht ons aaneen te

sluiten om die rechten te doen eerbiedi-

gen."

Wij hoorden in de eerste lezing

zijn rede “Ik getuig van u” op de

dag van de onthulling in Parijs

van de Gedenksteen voor Slacht-

offers van Armoede. Gisteren, op

17 oktober, de Werelddag van ver-

zet tegen extreme armoede, werd in

Leuven eveneens zo’n gedenksteen

onthuld.

4. Op vijftien jaar tijd is het aan-

tal kinderen dat in Leuven geboren

wordt in kansarmoede verdrievou-

digd. Leuven zakte daardoor van de

beste centrumstad naar een eind-

je onder het Vlaamse gemiddelde.

In 2001 werd in Leuven het min-

ste kinderen geboren in kansar-

me gezinnen. Amper 5,2 procent,

waarmee Leuven alle andere Vlaam-

se centrumsteden ver achter zich

liet. Vooral tussen 2004 en 2010

was er een drastische stijging, en in

2014 werd in Leuven en haar deelge-

meenten al één op de acht kinderen

geboren in een kansarm gezin. In

het stadscentrum zelf loopt dat cij-

fer zelfs op tot één op de vier. Leu-

ven zit daarmee zo'n vier procent

bovenhetVlaamsegemiddelde.

5. De Millenniumdoelstellingen

worden vervangen door Doelstel-

lingen voor Duurzame Ontwik-

keling. Zij moeten de komende

vijftien jaar de leidraad vormen

voor wereldwijde inspanningen

rond armoedebestrijding, onder-

wijs, milieubescherming, de aan-

pak van ongelijkheid en andere the-

ma’s.

Vandaag leven nog steeds 1,3 mil-

jard mensen in extreme armoede.

Tegen 2030 moet deze de wereld uit

zijn. Hoe deze doelstelling berei-

ken?

De uitbouw van systemen van so-

ciale bescherming om mensen te

beschermen bij tegenslagen. Ieder-

een moet over voldoende econo-

mische hulpmiddelen, zoals land,

technologie en financiële diensten,

kunnen beschikken. Verder moeten

armen en kwetsbaren weerbaarder

worden gemaakt tegen de gevolgen

vandeklimaatverandering.

Voorbeden

Jouvragenwij,God,

laat ons zingen over die nieuwe

mens die opgroeit uit de hoop en

verwachting voeding geeft; die vrij-

heid brengt achter tralies, die niet

berust in zijn ellende, die zoekt,

vraagt, strijdt en denkt, die weet dat

liefde tastend zoekt en onschuld op

hetspelzet.

Het levenslied der armen sterft niet uit.

Het minste van de wereld, het verachte,

Hebt gij verkoren, zingend zult gij oog-

sten

Watonder tranengijhebtuitgezaaid.

Jouvragenwij,God,

laat ons zingen over de nieuwe

mens die nooit volledig mens kan

zijn zolang er mensen zijn die an-

deren onderdrukken. Want: vrij-

heid is geen droom, maar een vuur,

tegendewindinontstoken.

De zachte krachten zullen zeker

winnen

De zachte krachten zullen zeker

winnen

in 't eind - dit hoor ik als een innig

fluistren

in mij: zo 't zweeg zou alle licht ver-

duistren

alle warmte zou verstarren van bin-

nen. (…)

Liefde is de zin van 't leven der pla-

neten,

en mense' en diere'. Er is niets wat

kanstoren

't stijgen tot haar. Dit is het zeekre

weten:

naar volmaakte Liefde stijgt alles

mee.

(Verzonken grenzen (1918) Henriëtte

RolandHolst-vanderSchalk)

Jef Wauters – Uit de viering van 18 okto-

ber2015 inhetDonBoscocentrum

ARMOEDE KNELT



PAROCHIEZALEN

VOORFEESTENEN

VERGADERINGEN

In Sint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

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

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-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

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB BIJ SENIORAMA

Woensdag 2, 9, 16 en 23 decem-

ber 2015 verwachten we de liefheb-

bers van scrabble, schaken en rum-

mikubvan14.00u.tot16.00u.

PAROCHIEBLAD 2016

HERABONNERING

Dekerkdie ik liefheb

Ik zie in haar de levendige tegenwoordig-

heid van Christus, de Christus die een

vriend van het leven is, in de wereld geko-

men, niet om te oordelen maar om te red-

denwatverlorenwas.

(JuanArias)

Het parochieblad zet zich in om

ons te informeren, te bemoedigen

en te sterken om te blijven ijveren

om zulke kerk dichterbij te bren-

gen.

Om geen enkel nummer te missen

schrijf je best over voor 1 december

2015.

Wij zouden het fijn vinden u bij

onzeabonneesterugtevinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2016 samen voor de drie pa-

rochies van de Federatie Frando en

bezorgt ze aan de drukkerij. Als de

overschrijvingen tijdig binnenko-

men, zeker voor 1 december 2015,

kan hij rustig afwerken én maak je

geen kans om een nummer te mis-

sen. Veel dank dus als je daarmee re-

keninghoudt!

Je kan je 35 euro overschrijven op

rekeningnummer:

BE82377005920168van

WautersFrandoK-L

Cristianlaan43-3010Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-

te www.kerknet.be bij Kerk en Le-

ven (Het nummer van onze federa-

tieFrandois4330.)

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht.

*Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteel-

straat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25

0593)

Parochiesecretariaat ( 016 25 04 59)

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

223811)

*DonBosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010Kessel-Lo (016254587)

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

Wandelmidweek

Vanmaandag7december2015, 19u.,

totvrijdag11december2015, 16u.

De liefde voor het Molenhuis, het

zorgen voor elkaar, het samen bele-

ven, wandelingen, rust en inspan-

ning. Welkom op de winter-wan-

delweekvanhetMolenhuis.

Meebrengen: Basisuitrusting:

Slaapzak, hoeslaken en kussen-

sloop, warme kleren en regen-

jas, toiletgerief, wandelschoenen,

laarzen, huispantoffels, rugzakje,

drinkbus en drinkbeker, zaklam-

pen.

Kostprijs: volwassenen 80 euro,

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

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

euro.

Inschrijven : voor 1 december 2015

Verantwoordelijke: Dirk Bastien/-

Gebroeders Van Eyckstraat 52,

9000Gent

Inschrijven via dirkbastien@sky-

net.be/BE76979375466995

Met vermelding: Wandelmidweek

dec.2015+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

Vermaatschappelijking

vandezorg

Vrijdag 11 december en zaterdag 12 decem-

ber2015

België staat bekend om zijn groot

sociaal vangnet en uitgebreide wel-

zijnszorg. De laatste jaren tekent

zich echter een trend af in gans Eu-

ropa, in steeds meer landen wordt er

bespaard op de sociale sector om het

budget in evenwicht te houden. Dit

heeft ook impact op welzijnszorg.

Vlaanderen kent een zorgsamen-

leving waarbij veel geïnvesteerd

wordt in kwalitatieve zorg voor ie-

dereen. Hoe kunnen we op een re-

alistische manier én met oog voor

de meest kwetsbaren besparen in

de welzijnszorg? We proberen de

actuele welzijnszorg te benaderen

vanuit verschillende perspectieven:

waar zijn er mogelijkheden, waar

stuit de huidige welzijnszorg op

obstakels? En hoe gaan we daar mee

om?

Gedurende deze twee dagen probe-

ren we experts en ervaringsdeskun-

digen aan het woord te laten om

hun visie te illustreren. De ver-

maatschappelijking van de zorg is

een fenomeen dat iedereen raakt.

Ben je geïnteresseerd in de hui-

dige situatie en de toekomst van

onze welzijnszorg, kom dan zeker

af voor een inspirerende dialoog .

Vrijdag11december

* De schaduw van de verlichting.

Over onze westerse worsteling met

welzijn.

Leuven–13.30u.–Prijs:7euro

* Gezond zijn is plezant - Leuven –

19.30u.–Prijs:7euro

Zaterdag12december

* Lachyoga - Leuven – 09.30 u. –

Prijs:7euro

* Kangoeroe wonen: uitdagingen

enbeperkingen

Leuven–11.00u.–Prijs:7euro

* De Vlaamse welzijnssector ont-

rafelt. Een evolutie van activeren-

de welvaartsstaat naar participeren-

desamenleving

Leuven–11.00u.–Prijs:7euro

* Een interculturele kijk op onze

welzijnszorg

Leuven–12.30u.–Prijs:7euro

* Stoppen met roken: een duwtje in

derug

Leuven–13.00u.–Prijs:7euro

* ‘Feel my love’, documentaire over

dementiemetnabespreking

Leuven–13.30u.–Prijs:7euro

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: BE29 7785 9226 3564 - BIC:

GKCCBEBB

VORMINGPLUS

4 FEDERATIE FRANDO

La Mamma is een vurige moeder

van twee zonen in Catania (Sicili-

ë). Antonio, de oudste zoon, wordt

door haar op een pied-de-stalle ge-

zet. Hij is een echte Siciliaan, vurig

als de Etna, diplomaat in Rome en...

alle vrouwen zijn dol op hem. Aldo

daarentegen, de jongste zoon, is in

de ogen van zijn moeder een luierik

en een nietsnut. Wanneer Antonio

terugkeert in Catania, zit de pastoor

met de handen in het haar. Tijdens

de mis hebben alle vrouwen nog al-

leen maar aandacht voor Antonio

die achteraan in de kerk staat. An-

tonio moet dringend trouwen. La

Mamma heeft al het geschikte meis-

jeophetoog...

Spelers Lieve Raymaekers, Frank

Roobaert, Jos Van Emelen, Walter

Vermeiren, Alexander Ampe, Han-

nes Deryckere, Martien Cools, Nik-

kaCuypers. Inkom8euro.

Reserveren buurtteater@skynet.be

0477376403

AANDACHT AANDACHT !!!

‘Allekleinebeetjeshelpen’

Graag willen wij in de parochie ons

“steentje”bijdragenvoorhet

projectLET US CHANGE.

Wehoudeneenverkoopvan:

- zelfgemaakte wenskaarten voor al-

lerleigelegenheden

- en gehaakte engeltjes en ander

kerstgerief….

Wanneer:

opzondag 6 december

11u tot12uachteraanindekerk

Aan allen

van HARTE WELKOM !!

“KOM en ZIE

en ……KOOP”

AnnieenMia

Aandacht - Let Us Change

SENIORENINSPECTEUR

GRATIS GESPREK

Dinsdag1december2015

van10.00u.tot12.00u

Voel je je onveilig thuis of in

je buurt? Kom dan eens praten

met senioreninspecteur Joke Luy-

ckx van de Leuvense politie. Ze

houdt spreekuur bij Seniorama. Je

kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

handkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

LEZINGEN IN SENIORAMA -

“Van riek tot bord! Hoe veilig is ons

voedsel” door medewerker van het Fe-

deraal agentschap voor Veiligheid van de

Voedselketen. Datum: maandag 30 no-

vember 2015 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: le-

den 4,50 euro, niet-leden 5,50 eu-

ro,koffie inbegrepe
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