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Het feest begon

rond het Woord en

de Tafel van de Heer.

Pater Walter sprak hierin deze

vredewens uit

Vrede voor u allen vanwege God.

Hij is de Bron

waaruit alle leven ontspringt,

het Licht dat ons doet zien,

de Warmte die onze harten doet neigen tot

goedheid voor elkaar.

Niemand heeft ooit God gezien,

maar wij geloven dat Hij aanwezig is

overal waar mensen zijn Naam in dank-

baarheid uitspreken

en in liefde elkaar tot vrede zijn.

Bezinningtekst

na de Communie

Leer mij, als toen ik kind was,

weer van de sterren houden

en met verbazing kijken

naar de tintelende wonderen

die Gij in duizendvoud

door mijn gewone dagen weeft.

Leer mij opnieuw ontroering

om dageraad en avondrood,

om zomertijd en herfstgetij

en om de regenboog van vreugden,

die Gij over mijn leven spant.

Dat ik weer juich

om tederheid en vriendelijk licht,

om gras dat groen is

en om blauwe lucht,

om suizende bomen, verse sneeuw

en donkerrode rozen.

Leer mij opnieuw van sterren houden

en van hun glanzend spiegelbeeld

in vijvers waarop lelies dromen,

in open kinderogen,

in ogen van allen die eenvoudig zijn

en van uw wonderen leven.

Leer mij, als toen ik kind was,

weer van de sterren houden,

van zachte gensters goedheid

die tussen mensen zijn te zien,

van stille woorden

die mijn diepste geheim onthullen,

van liederen die uw Naam bezingen,

van toekomst waar Gij op mij wacht.

Vervolgt op pagina 3
Na de viering in de kerk volgde een heerlijke feestmaaltijd bereid door onze kookploeg van dienst
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Johannes Cassianus schreef in zijn boek

‘Conferenties’ over de Woenstijnvaders en

–moeders in Egypte en Palestina in de 4de

eeuw. In dit boek herontdekte John Main

OSB, een Benedictijner monnik, deze tra-

ditie voor onze tijd, noemde het Medita-

tie in de Christelijke Traditie en stelde het

open voor iedereen. Het is dan ook niet al-

leen de manier van bidden voor de Woes-

tijnvaders en –moeders, maar ook voor on-

telbare christelijke mystici door de eeuwen

heentotopheden.

Kim Nataraja

Op 29 februari: derde meditatie-

avond van deze maand. We begin-

nen om 20 uur in de Stille Zone ‘A-

demtocht’ van het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-

Lo. Je wil eens met ons meedoen?

Je bent welkom. Verwittig Jos Ver-

meulen even van je komst.

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

Zolang de samenleving ‘ontmen-

selijkend’ werkt (en kan iemand

daaraan heden ten dage twijfelen?),

moet de tot vrijheid geroepen mens

er verzet tegen aantekenen en zich

inzetten voor een betere wereld.

Weliswaar vergaten sommige pro-

feten van de revolutie dat nie-

mand kan bouwen aan betere ex-

terne structuren vanuit een inwen-

dige leegte. Niet sociaal ongenoe-

gen maar persoonlijke inspiratie

baant het positief nieuwe. Wie geen

grond onder de voeten voelt, is on-

bekwaam om anderen een beter fun-

dament te bieden.

H. Arts

KALENDERBLAADJE

Na de regelmatige geefacties is kin-

derdagverblijf Wigwam gestart met

een geefwinkel. Deze winkel be-

vindt zich op het gelijkvloers van

Lolanden 2 en is open op maan-

dag (14.00 uur tot 16.00 uur) en op

woensdag (9.30 uur tot 11.30 uur).

Iedereen is hier welkom om spulle-

tjes te komen halen en/of te bren-

gen. Hierbij is het belangrijk dat

er een goed evenwicht ontstaat zo-

dat niet steeds dezelfde mensen din-

gen meenemen en anderen dingen

brengen.

Wat kan je brengen? Allerlei din-

gen zoals klein huisraad, keuken-

spullen, beddengoed en lakens, kle-

ding voor kinderen en volwasse-

nen, kleine meubelen, ... dit alles

in goede staat. Je brengt dit best tij-

dens de openingsuren van de win-

kel. Als je grotere spullen wil weg-

geven, kan je een foto binnenbren-

gen die uitgehangen wordt. Hope-

lijk vinden veel mensen hun weg

naar deze winkel die een mooie ui-

ting is van solidariteit in onze wijk.

Uit:buurtkrantCasablanca

GEEFWINKEL IN

KESSSEL-LO

* Zomaar gratis helpen

is onbetaalbaar

* Tederheid is een kracht,

hou je teder. * BZN

Huilnietommij,

ikhebmijndoelbereikt.

Waarkaneengelovigmens

tenslotte beter zijn en veiliger geborgen

danindie eeuwigheid

vanvrede, liefde,God?

Op zaterdag 16 januari namen we in

de parochiekerk van Sint-Antonius

van afscheid mevrouw Louise De

Smedt, weduwe van de heer Gu-

staaf Vansina. Louise, geboren in

Heverlee zou op 2 april 95 jaar wor-

den. Jaren droeg zij zorg voor haar

kleinkinderen en later voor haar

zieke man. Ze verbleef nu al een

tijdje in Vogelzang en kreeg daar

maandelijks bezoek van Lea. De laat-

ste tijd ging het steeds minder goed

met haar en ze verlangde eigenlijk

om terug verenigd te zijn met haar

man Gustaaf.

Wij gedenken deze moedige vrouw

in onze gebeden.

Op zondag 28 februari om 11.00 uur

wordt er voor haar, namens onze

geloofsgemeenschap, een herden-

kingsviering opgedragen.

OVERLIJDEN

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Er is geen lezing op 2 februari 2016 (pa-

troonsfeestKULeuven)

‘Welke zijn de opties voor een faire

een duurzame economische groei

in alle landen, arme en rijke?’

Dhr. Willem Van Twembeke ENGIE

Dinsdag9februari2016

!!! Het UDLL-secretariaat verhuist.

Ons nieuw adres wordt (in het ge-

bouw van de Universiteitshallen)

Secretariaat UDLL Naamsestraat

22 – bus 5601 3000 Leuven

Alle andere gegevens blijven onge-

wijzigd: Dagelijks open tussen 9 en

12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel.

016 32 40 01 E-mailadres: udl@a-

lum.kuleuven.be of: Veerle.Valken-

borgh@alum.kuleuven.be Websi-

te: http://alum.kuleuven.be/uni-

versiteit_derde_leeftijd_leuven

Rekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 - BIC: KREDBEBB

AUTODELEN

In een rustige, groene stad met ge-

zonde lucht wil iedereen wonen.

De stad Leuven ontwikkelt een

duurzaam mobiliteitsbeleid dat in-

zet op fietsgebruik, openbaar ver-

voer en een autoluwe stadskern met

minder bovengronds parkeren en

minder autogebruik.

Autodelen is een belangrijk ele-

ment om dat waar te maken.

Daarom werkt de stad momenteel

aan een autodeelplan.

Inlichtingen

Dienst duurzaam beleid: Tel. 016 27

24 00

duurzaamheid@leuven.be

(Uit InfobladLeuven )

SINT-FRANCISCUS

Zondag 31 januari

4e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Federatiepastor Jef

Wauters

Lector: Karel De Rocker

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 7 februari

5e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Anna Rusakova

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 31 januari

O. L. Vrouw Lichtmis

11.00 u. Kindgerichte

Lichtmisviering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: jongeren en kinderen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 07 februari

5de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 31 januari

Vierde zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 7 februari

Vijfde zondag door het kerkelijk jaar

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

VIERINGEN

Als jegenoeg jezelfblijft,

word jevanzelfbijzonder

Op zaterdag 16 januari 2016 vond de

uitvaartplechtigheid plaats van de

heer Willy Nelissen, echtgenoot

van Monique De Keersmaecker (†)

geboren te Leuven op 2 juli 1924 en

onverwacht thuis te Kessel-Lo over-

leden op 11 januari 2016.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2016

jewasplichtbewust jezelf

trouwaanwat jedierbaarwas

opzoeknaardeessentie

metzoveel zorgvoorwatgegevenwas

plantendierenmensensterren

je liet zezijn

jeprobeerde tebegrijpen

waarheenzemisschienwilden

enwanneerdat lukte

wees jehenvriendelijkdeweg

plantendierenmensensterren

wijhopendat jeoverhetwaarheen

dewaarheidvindt
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DonBosco

INSCHRIJVEN

EERSTE COMMUNIE

Kinderen die het tweede leerjaar

volgen of geboren zijn in 2008

kunnen zich inschrijven voor de

Eerste Communie bij:

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010

Kessel-Lo

of: jef.w@edpnet.be

of: tel. 016 25 58 92 of GSM 0485 063

038
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Nadien werd het programma voor het nieuwe jaar gepresenteerd Met enkele sketches werd hierbij wat extra reclame gemaakt

De voorzitter bracht nadien nog wat info vanuit het Gewest en daarna

besliste de drie bonen in de taart wie er tot koning werd gekroond.

In 2012 werd in Don Bosco, bij

het Pastoraal Beraad, het idee ge-

opperd te starten met een vervoer-

dienst voor parochianen die moei-

lijk te been zijn.

Die vervoerdienst gaat nog door.

Ben je bereid om regelmatig men-

sen uit de parochie die weinig mo-

biel zijn, met de auto op te halen

voor de zondagsviering? Of ben je

zelf slecht te been en zoek je men-

sen waarmee je naar de viering kan

komen?

Geef je naam dan op, wij zoeken uit

welke combinaties mogelijk zijn.

We contacteren je dan persoonlijk

om concrete afspraken te maken.

Alvast bedankt voor je medewer-

king!

Namens de beleidsgroep

KatrienRombouts

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kes-

sel-Lo

0498 84 10 43

katrien.rombauts@hotmail.com

VERVOERDIENST

Jij kan met ons mee



Droom van de hoop, droom van de vrede,

Vredeopaarde,nieuwbegin.

Murengeslecht, strijdengestreden,

Droomtegenbeterweten in.

Kijkomjeheenengeefwat jehebt,

Dankomtgeenmens tekort.

Eendroomdiewaarheidwordt.

Inleiding

Mattheus plaatst twee spilfiguren

in een spanningsveld tegenover el-

kaar. Wie is werkelijk de koning:

Herodes of Jezus Christus? Niet en-

kel Herodes en Jeruzalem met hem

moeten tot een keuze komen, maar

ook de lezers van het hele evangelie.

Wieregeerterrecht-psalm72

Wieregeerterrecht

zodatGoderwatmeekan?

Alleenhijmagomhoogkomen

diegelukguntaandegeringen

Wiemaggezienworden,

tekensvaneerdragen?

Wieslechtsdemeestewilzijn

alsdeliefdegewonnenheeft,

wiemindervoorzichhoeft

ommeervoorGodtezijn. (…)

Eerste lezing uit de profetie van Jes-

aja(Jes.,60, 1-6)

Sta op en schitter, want uw licht

is gekomen, de glorie van de Heer

komtoveru.

En zie, de duisternis bedekt de aar-

de, en donkerte de volken, maar

over u gaat de Heer lichtend op,

zijn heerlijkheid verschijnt over u.

En volken komen naar uw licht,

koningen naar de glans van uw da-

geraad. (…)

Lezing uit het evangelie van Mat-

theus

Magiërs uit het oosten vragen in

Jeruzalem waar de nieuwe koning

geboren is die door de ster wordt

aangekondigd. Dat zou, zeggen de

schriftgeleerden, in Bethlehem in

Judeazijn.

Herodes vraagt de magiërs om hem

te verwittigen als zij die koning ge-

vonden hebben. Hij wil Hem ook

gaan huldigen, zegt hij. Buiten Je-

ruzalem verschijnt de ster terug en

brengt de magiërs bij het kind. Ze

huldigen Hem en schenken Hem

goud, wierook en mirre. En om-

dat ze in een droom gewaarschuwd

worden om niet naar Herodes terug

tekeren,

gaan ze langs een andere weg naar

hunlandterug.

Duiding

1. Er was iets mis met die ster. Zij

wees niet direct de weg naar Bethle-

hem, maar maakte een omweg via

Jeruzalem, het centrum van de ko-

ninklijke macht. Daar huizen ook

de schriftgeleerden die een juiste

interpretatie geven van de Thora,

maar er niet door geraakt worden,

niet op weg gaan zoals de magiërs.

Op deze wijze kan Mattheus twee

koningen tegenover elkaar plaat-

sen; Herodes I en Jezus, Herodes

die regeert als een koning van de

volkeren en Jezus een koning vol-

gensdeThora.

De boodschap van Mattheus en Lu-

cas is dezelfde. Waar Lucas Jezus in

een schaapsstal laat geboren wor-

den en via de voederbak de herders

in zijn verhaal brengt, doet Mat-

theus het via Jeruzalem, Herodes

endeschriftgeleerden.

Jezus staat tegenover koning Hero-

des. Hij zal een koning zijn volgens

de Thora. In Deuteronomium lezen

wij dat als er toch een koning moet

zijn in Israël dan moet hij de Tho-

ra onderhouden en niets doen wat

een koning doet. Hij mag zijn volk

niet terugbrengen tot slavernij en

onderdrukking.

Vandaar dat Psalm 72 zegt dat hij

voor kleine mensen bereikbaar is,

dat hij hoop geeft aan rechtelozen.

Hij zal een dienaar zijn, een herder.

2. Zo staat deze Jezus koning herder

duidelijk tegenover ons Neolibe-

rale Economische Systeem, schep-

ping van de Russisch-Amerikaanse

filosofe en romanschrijfster Ayan

Rand en de wiskundige-econoom

MiltonFriedman.

Hun uitgangspunt is het eigenbe-

lang. Rand verheerlijkt hebzucht

en begeerte als grondslagen van een

'nieuwe wereld'. Friedman betoogt

dat de mens bestaat ter wille van

zichzelf - hij moet zich daarom ont-

worstelen aan het altruïstische den-

ken dat alleen maar schuldgevoe-

lensoplevert.

Vorige week zag ik een documentai-

re waarin een smartphone uit elkaar

werd gehaald om de vele technische

onderdelen te tonen die de privé on-

dernemingen niet zouden kunnen

gebruiken, hadden de overheden

niet massaal geïnvesteerd in onder-

zoek.

Waarom dan de enge visie op de

rol van de overheid die in ons

neoliberaal systeem wordt gehan-

teerd? Een gespecialiseerde profes-

sor pleitte voor een grotere rol voor

de overheid zodat van het geïnves-

teerde geld een zekere winst naar de

gemeenschapkanterugvloeien.

Zij gaf het voorbeeld van medica-

tie ontwikkeld dankzij het onder-

zoek, gefinancierd door de over-

heid. Waarom bepaald de over-

heid dan niet de kostprijs zodat

ook gewone mensen kunnen genie-

ten van dit geïnvesteerde gemeen-

schapsgeld.

Deze documentaire doet mij hopen

dat het gemeenschappelijke nog le-

vend is en vroeg of laat komafmaakt

met ons huidig neoliberaal sys-

teem. Ik hoop dat de weg van Jezus

ook dan een actuele betekenis kan

krijgen.

Geloofsbelijdenis

Ikgeloof indeEneGod,

datWoordaanhetbegin,

die levengeeftenlevendoet.

WijgeloveninJezusMessias,

mens geworden Woord van God,

die liefhad,dearmeneerst,

envoordeedwatecht levenis.

Ikgeloof indeGoedeGeest,

dragervanhetLevendeWoord,

die waait waar mensen samenzijn

enbeweegtwatwasverlamd.

Wijgeloveninallemensen

voorwiedezeGodhetLevenis,

diesamenKerkwillenzijn

en teken van hoop voor de wereld.

Wijgelovendatwijgeroepenzijn

omtelevennaarGodsWoord

innavolgingvanJezusMessias

en in de verwachting van zijn Rijk.

Amen.

Voorbeden

JijdiemenswerdinJezus,

wij bidden U voor heel de wereld.

Om heelheid waar gebrokenheid

heerst,omvredewaaroorlogis.

Moge uw Licht schijnen voor ieder-

een.

Keeruomnaarons toe

Keerons toenaarelkaar

JijdiemenswerdinJezus,

wij bidden U voor de Kerken we-

reldwijd.

Dat zij rechtvaardigheid, gelijkheid

en vrede verkondigen én laten zien.

Dat zij niemand uitsluiten van de

BlijdeBoodschap.

Moge uw Licht schijnen voor ieder-

een.

JijdiemenswerdinJezus,

wij bidden U voor alle mensen die

klein gehouden worden: geknechte

mensen, levendinverdrukking.

Dat ze opgetild worden uit hun si-

tuatie en dat zij bevrijd worden uit

hunonderdrukking.

Moge uw Licht schijnen voor ieder-

een.

Keeruomnaarons toe

Keerons toenaarelkaar

JijdiemenswerdinJezus,

wij bidden U voor alle zoekers in de

wereld, mensen op zoek naar de zin

van hun leven, naar een goede toe-

komst.

Dat zij in vertrouwen hun weg blij-

ven gaan, dat zij zich geleid weten

dooruwSter,

uwLichtdatvoorhenuitgaat.

Indestal

Daarbenjedan,dagbaby’tje,

je ligtzozachtteslapen,

jeruikteenbeetjenaardestal,

naarkoeienmestenschapen

Ikkanjeechtnietvinden

ineenprachtigmooipaleis

datweet ikvandewijzen

dieverdwaaldenophunreis

Jij lijktnietopeenkoning

metmachtenmetgeweld,

jijhoorthetmeestbijmensen

zonderhuisenzondergeld

Dagbaby’tjevanDavidsstam,

dagkind, je lijktophem,

jehoorthier inhetvrijeveld,

in de stal van Bethlehem. (Gerrie

Huiberts)

Jef Wauters – Uit de viering van zondag 3

januari 2016 in het Don Bosco centrum

EEN KONING VOLGENS DE THORA
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Bestevrienden,

Allemaal een gelukkig 2016 ge-

wenst! Ikzelf, Heidi Dries, ben al

jaren als vrijwilliger en lid van de

RVB verbonden met het Vluchte-

lingenhuis Wilsele. Een project dat

mijnauwaanhethart ligt.

Hieronder vinden jullie onze eerst

actie van het jaar, .....telkens een

overrompelend succes, ik ben zelf

verlekkerd op de veganistische hut-

sepot, maar de gewone mag er zeker

ookzijn!

Laten jullie mij asap weten wat jul-

lie willen en of jullie het komen ha-

lenof ikhetkombrengen!

Jullie mogen het bedrag storten op

mijn rekening BE 25 7343 3307

6282

Liefs

Heidi Dries, dochter van Gust,

zus van Lieven en schoonzus van

Thierry!

Het Vluchtelingenhuis geeft tijde-

lijk onderdak en begeleiding aan

mensen die geen wettige verblijfs-

documenten hebben, bv. in af-

wachting van de uitspraak van een

niet schorsende beroepsprocedure

of van een regularisatieaanvraag. Er

werken uitsluitend niet vergoede

vrijwilligers voor deze VZW. Het

huis werd gekocht met giften, ren-

teloze lenigen en fondsenwerven-

de acties. Vorig jaar hielden zij een

zeersuccesvollehutsepotactie

Ondersteun deze moedige en gedre-

ven werkers, en doe jezelf onder-

tussen een plezier met lekker eten

zonderzelf temoetenkoken!

Prijs:

blijft onveranderd op 15 € per bak-

je van 1250 gram, dwz een normaal

eetmaal voor 2 personen. Wie mini-

maal 4 bakjes koopt betaalt 50€wat

neerkomtop12.50€perbakje.

Kwaliteit:

Er is de normale hutsepot (verse

aardappelen, verse groenten en +/-

350gr.versvlees)

en er is de veganistische hutsepot

(groenten, linzen,seitan)

Beide kwaliteiten kunnen diepge-

vrorenworden.

Bestellen:

Totuiterlijk31 januari

Afhaling

Erzijntweemogelijkheden:

a. de kopers komen hun bestelling

afhalen in het vluchtelingenhuis

op zaterdag 6 februari tussen

11.00 en 16.00 uur (Aarschotse-

steenweg366teWilsele)

b. de verkoper zorgt zelf voor de

verdeling van de hutsepotbakjes.

Die bakjes haal je dan rechtstreeks

af in het Heilig Hartinstituut te He-

verlee, Naamsesteenweg, 355 te He-

verlee of in het vluchtelingenhuis

(ofviaHeidi).

HUTSEPOT voor een goed doel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 28 januari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

20.00u.Kerkraad

indeKristoffelzaal

Zondag 31 januari

12.00u.Ontmoetingsmoment

indeKristoffelzaal

12.00u.Afhalenpannenkoeken

indeKristoffelzaal

15.00u.Pannenkoekennamiddag

indeKristoffelzaal

Dinsdag 2 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Donderdag 4 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 27 januari

VM:OKRAkerngroep

13-17u.:Eerstecommunie

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 28 januari

NM:Seniorencafé

AV:Parcoeur

Vrijdag 29 januari

VMenNM:DeARK

18-21u.:CatecheseE.K.

Zondag 31 januari

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

NM:ReceptieDeBoogvlieters

Maandag 1 februari

14u.:OKRAledenvergadering

Dinsdag 2 februari

9uur:ZiekenzorgKern

NM:Seniorencafé

Woensdag 3 februari

8.15-10uur:DeARK

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN Leuven + is een vereni-

ging van gidsen. Sinds meer dan 50

jaar maken wij bezoekers en Leuve-

naars warm voor bekende en min-

der bekende aspecten van de boei-

ende cultuurhistorie van onze stad.

Naast een uitgebreid aanbod van

standaardwandelingen, kan je bij

ons terecht voor wandelingen op

maat en voor specifieke doelgroe-

pen zoals mensen met een beper-

king en scholen. Enkele van de vele

keuzemogelijkheden: ° Sociaal Leu-

ven ° Vrouwenwandeling ° Tien

eeuwen in twee uren ° Kleur in Leu-

ven, leven in kleur ° Leuven, mooi

maar bloedstollend ° Op zoek naar

de echte begijnen ° Meer dan 500

jaar wonen in Leuven ° Heverlee en

Arenberg°HetJaartallenleven

Alle info vind je op de website van de Leu-

vense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be)

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)
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