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Dertig kaarsjes uit te blazen! Strijd-

koor Kontrarie uit Herent bestaat

30jaar.

In een uitverkocht Depot bracht het

koor op zaterdag 21 en zondag 22

november 2015 twee beklijvende ver-

jaardagsconcerten.

Dirigent Luc Wijnants - Foto van Erik Olaerts

Feestconcert 21-22 november 2015 - Foto van Erik Olaerts

“30 Jaar bewogen” zette heel wat in

beweging.

En het blijft hen bewegen onder

de muzikale leiding van Luc Wij-

nants.

Ontstaanvanhetkoor

Midden in de jaren tachtig, dertig

jaar geleden, zag Strijdkoor Kontra-

riehet levenslicht.

Het was de tijd van grote vredesbe-

togingen en demonstraties in Brus-

sel, georganiseerd tegen de plaat-

sing van de kruisraketten in ons

land.

Het was een koor uit de streek dat

inspirerendwerkte.

“Op het verjaardagsfeest van Jos

Van Beek, medewerker van de we-

reldwinkel in Herent, was het Wos-

hkoor uit Heist-op-den-berg uitge-

nodigd. Dat concert greep de aanwe-

zigen sterk aan. Samen met acht an-

deren is Jos dan zelf een strijdkoor

begonnen.” getuigt Willy Cockx.

Nu telt het koor, muzikanten mee-

geteld, tussen70en75leden.

Een strijdkoor is geen gewoon

koor.

Strijdkoor Kontrarie koos en kiest

voor geëngageerde muziek en komt

op voor de zwakkeren in de samen-

leving. Hun muziek speelt in op de

actualiteit.

Hun eerste liederen gingen over

oorlog en de opkomst van de

kruisraketten, over de apartheid in

Zuid-Afrika en Nelson Mandela. Zij

zongen over thema’s zoals oorlog,

honger,vluchtelingen.

De kruisraketten en de nucleaire

dreiging mogen nu dan wel naar

de achtergrond zijn verdwenen,

op andere vlakken blijven er nog

veel overeenkomsten tussen 1985

en2015.

Ze kunnen nog steeds rond veel

thema’s uit de beginjaren werken.

Veel van hun liederen kunnen nu

nog gebracht worden want armoede

en oorlog blijven ook nu nog actu-

eel.

Strijdkoor Kontrarie komt steeds

zonder partituren op het podium

staan. Heel het repertorium is uit

het hoofd gekend. Daardoor kun-

nen zij zo meer aandacht besteden

aan de manier van zingen en aan de

regie,zeggenze.

Er worden liederen gezongen in

meer dan tien verschillende talen.

Zo komt het Nederlands, het Frans

of Engels, maar ook bijvoorbeeld

het Arabisch, Hebreeuws of Cre-

oolsaandebeurt.

Concerten

Om de vijf jaar geven ze een groot

concert.

Een speciale uitgave was het concert

van 21 en 22 november in het Depot

in Leuven om de dertigste verjaar-

dagtevieren.

Tussen de liederen laten ze ook ge-

tuigenaanhetwoord.

Gedenkwaardigemomenten

Strijdkoor Kontrarie is bekend ge-

raakt inHerentenomstreken.

In Leuven beleefden ze, een aantal

jaren geleden, een bijzonder mo-

ment.

Zij zongen in de Diestsestraat het

officieuze Palestijnse volkslied in

het Arabisch en voorbijgangers be-

gonnenspontaanmeetezingen.

Strijdkoor Kontrarie is een vaste

waarde op de herdenkingsdag van

de Onbekende Oorlogsvrouw op

het Martelarenplein in Leuven op 11

november.

Vaak zingen zij voor het Vluchte-

lingenhuis inWilsele.

In Buurthuis ’t Lampeke zijn ze een

graaggezienegast.

Vier jaar geleden trok het koor

naar het Waalse Mons. Zij gaven

er een concert in het opvanghuis

voor daklozen. Bewoners en bege-

leiders waren sterk onder de in-

druk van hun optreden. Ze heb-

ben nu ook zelf een koor opgericht

dat ondertussen al vijftig zangers

telt. Strijdkoor Kontrarie hoopt in

de toekomst met hen een dubbel-

concert tekunnenbrengen.

Destrijdisnognietgestreden

Kontrarie heeft al heel wat in bewe-

ging gebracht. Maar de strijd gaat

verder.

Na dertig jaar strijdliederen zijn ze

nognietuitgezongen.

STRIJDKOOR KONTRARIE “DERTIG JAAR BEWOGEN”
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MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is ook een manier van bidden

die al lang in gebruik was vóór de Re-
formatie en vóór de splitsing tussen het

rooms katholicisme en het oosters ortho-
doxe christendom. Dat is de reden waarom

het een prachtige eucumenische manier

van samen bidden is. We moeten nooit

vergeten dat alle manieren van bidden

grote waarde hebben.

Kim Nataraja

Meditatieavonden in februari: na
maandag 1 februari nog op maan-
dag 15 en maandag 29 februari 2016.
We beginnen om 20 uur in de Stil-
le Zone ‘Ademtocht’ van het Don
Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.
Je wil eens met ons meedoen? Je
bent welkom. Verwittig even Jos
Vermeulen van je komst.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-
meulen.berte@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

KALENDERBLAADJE

De geschiedenis heeft aangetoond,
dat de profeet die zijn tijd niet be-
grijpt een onaangepaste boodschap
verkondigt en mislukt. Die bood-
schap kan dan nog zo gezagvol
worden voorgedragen, met teksten
uit de bijbel, kerkvaders en pause-
lijke stukken worden gesteund – als
de boodschapper niet zelf diep heeft
meegeleefd met het volk waarvoor
hij spreekt, zal zijn stem het timbre
missen waarbij de hoorder verrast
opziet en zullen zijn ideeën neer-
vallen in een vacuüm.
Van Doornik

Woensdag 3 februari

8.15 - 10 uur: De ARK
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 4 februari

NM: Seniorencafé met matcurling
AV: Parcoeur

Vrijdag 5 februari

VM en NM: De ARK

Zondag 7 februari

Zondagscafé na de mis van 10 uur.

Maandag 8 februari

13u30.: OKRA wandeling

Dinsdag 9 februari

NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 10 februari

14 uur: Activiteit Ziekenzorg
20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

Don Bosco

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

INSCHRIJVEN EERSTE

COMMUNIE

SINT-FRANCISCUS

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

Woensdag 10 februari

Aswoensdag

20.00 u. Aswoensdagwake van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Guido en Karel
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 14 februari

1e zondag door het vasten

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Tom Akkermans

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 07 februari

5de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer Matteo
Sciancalepore
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 14 februari

1e zondag in de Veertigdagentijd C

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: jaargetijde pastoor Paul
Peeters, de heer en mevrouw
François Morren en Augusta
Kestens, mevrouw Paula Van
Vaerenbergh, echtgenote van de heer
Hubert Vijfeyken.
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 7 februari

Vijfde zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Woensdag 10 februari

Aswoensdag – Begin van de

veertigdagentijd

20.00 u. Viering met asoplegging

Zondag 14 februari

Eerste zondag door de

veertigdagentijd

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

Oecumenische dienst

in de Mariakapel

Ter afsluiting van de Internationa-
le Bidweek voor de Eenheid van
de Christenen vond er op zondag
24 januari 2016 een oecumenische
gebedsdienst plaats in de Mariaka-
pel, in de Matadilaan 6 in Heverlee.
Deze kapel is sinds enkele jaren het
kerkgebouw van de Verenigde Pro-
testantse Kerk van België in Leuven.

Na het slotgebed zegenden de vier voorgangers samen de gemeente met de woorden van het

boek Numeri: Gaat dan allen van hier, dragende de zegen van God, de EEUWIGE. De

EEUWIGE zegent u en behoedt u; de EEUWIGE doet zijn aangezicht over u lichten en is u

genadig; de EEUWIGE verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.

Voorgangers waren Ernst Veen,
predikant bij de VPKB in Leuven,
Jack McDonald, voorzitter van het
het Centraal Comité van de An-
glicaanse Eredienst in België, Eric
Ebolo van de Presbyteriaanse Kerk
van Kameroen, en Caroline Van Au-
denhoven, pastoraal werkster in de
Sint-Antonius van Paduaparochie
van Heverlee.

Een grote afvaardiging van de
Sint-Antoniusparochie woonde de
dienst bij: dat is niet zo verwon-
derlijk gezien hun banden met de
VPKB. Drie jaar lang heeft deze pa-
rochie onderdak verleend aan de
VPKB toen die het oude Anatomisch
Theater in de Minderbroedersstraat
moest verlaten. Het was spijtig dat
mensen uit andere parochies van
het dekenaat zo moeilijk te vinden
waren tussen de aanwezigen. Een
gemiste kans!

Ernst Veen gaf een korte duiding na
de eerste lezing; de homilie na het
evangelie werd verzorgd door Caro-
line Van Audenhoven.

Jos Slechten

Nog een opmerkelijke vaststelling: in het

protestantse Liedboek staan enkele van

‘onze’ postconciliaire liederen op muziek

van Ignace De Sutter en/of van Guido

Philippeth. En de achterkant van het

liedboek is ook een afbeelding waard: het is

de meest poëtische korte inhoud die ik al

gezien heb.

BIDWEEK VOOR DE EENHEID
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Dit jaar organiseren wij opnieuw

een solidariteitsontbijt op zondag

28februarieneensoepverkoop.

Op de zes zondagen tijdens de Veer-

tigdagentijd zal er keuze zijn tus-

sen twee soepen. Kostprijs: 6 euro

per liter. Ook in onze Kristoffelzaal

wordt er na de viering warme soep

aangeboden aan 2 euro. We starten

hiermeeopzondag14februari.

Wil je aan dit initiatief meewerken,

neem dan contact op met Caroline

VanAudenhoven

carolineva@telenet.be

0476397902

Hopelijk kunnen we het succes van

onze soepverkoop van vorig jaar

evenaren of beter nog verbeteren.

Alvast veel dank aan allen die deze

actiewillensteunen.

VASTENAKTIE 2016

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 04 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

18.45u.Vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Zondag 07 februari

12.00u.Ontmoetingsmoment

indeKristoffelzaal

Dinsdag 09 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Donderdag 11 februari

14.00u.Kaartnamiddag

indeKristoffelzaal

Agenda

Antonius
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Pater Willy, werkzaam in Caracas, legt

uit waarom, in tegenstelling tot bij ons,

de kerk in Caracas de jongeren nog steeds

aanspreekt.

Veel belangstelling vond ik bij mijn

laatste bezoek aan België telkens

als ik iets zei over de deelname

van talrijke jongeren aan het pa-

rochieleven in Caracas. Herhaalde-

lijk wou men dan vernemen hoe we

het klaarspeelden om hen te berei-

ken en te begeesteren voor geloof en

kerk.

De interesse ligt voor de hand om-

dat de Belgische kerk een erg ‘ver-

grijsde’ indruk maakt en dringend

nood heeft aan jeugd wil ze geen

langzamedoodsterven.

Graag wil ik hierover iets schrij-

ven, zonder direct vergelijkingen

te maken of een oordeel uit te spre-

ken over de Belgische of Europese

jeugd. Het zijn echt twee verschil-

lende werelden, hoewel ze allebei

onder de invloed staan van alles

wat de laatste technologische snuf-

jeshenbieden.

Er is een duidelijk sociaal verschil

tussen jongeren van Caracas en die

van België. Het begint al bij de fa-

milie zelf die zich hier niet herleidt

tot één of twee kinderen en daar-

bij nog, gedwongen door de econo-

mische omstandigheden, dikwijls

moet samenleven met de gezinnen

vanoomsentantes.

Onze jeugd is de vrucht van de klei-

ne volksverhuizing van het plat-

teland naar de stad die plaatsvond

in Venezuela rond de helft van

de 20ste eeuw. Voor sommigen

een economisch voordeel, voor de

meesten echter een verlies van hun

traditionele waarden en cultureel

houvast. De laatste jaren is er een

nieuwe verhuis bezig van de over-

bevolkte wijken van de stad naar

nieuwe wijken er buiten. Het is een

tweede ontreddering op korte tijd

waarbij alles door elkaar geschud

wordt.

Onze jongeren hier moeten vech-

ten om vooruit te komen. Niets is

vanzelfsprekend, zelfs niet het wa-

ter dat uit de kraan moet komen

als je ze opendraait. De mentaliteit

van de jungle ligt voor de hand:

vechten om te kunnen eten. Drugs

en geweld zijn bekende wapens om

dat te verzekeren. Er is daarom ook

geen enkele familie waarvan nie-

mand vermoord is. De dood is over-

aldichtbij.

In de meeste parochies en katho-

lieke colleges ontstaan er spontaan

jeugdgroepen. Meestal vanuit de

behoefte om bij elkaar te zijn, ple-

zier te maken en iets te onderne-

men. Dit soort groepen houdt het

twee tot drie jaar vol. Het is een tij-

delijk fenomeen, geheel afhankelijk

van leeftijd en van eerder toevallige

behoeften. Ze zijn geen voedings-

bodem voor een blijvende deelname

indeparochie.

Als ik het in België had over de tal-

rijke deelname van de jeugd in onze

parochiegemeenschappen, dacht ik

niet direct aan dit soort groepen,

hoewel die ook hun betekenis heb-

ben. Zij bieden meestal een hou-

vast om aan de overkant te gera-

ken wanneer de boot door de storm

moet.Hetdoetmedanookaltijdple-

zier als jongeren, die al dicht bij de

twintig zijn, niet in de drugswereld

zitten of geen wapens hanteren. Dat

iseenheleprestatie.

Vanuit mijn ervaring dacht ik bij

mijn gesprekken in België meer

aan de jongeren die, samen met

de volwassenen, aan het parochie-

leven deelnemen zonder daarom

een aparte groep te vormen. Het

zijn jongeren en jonge volwasse-

nen tussen 15 en 35 jaar, waarvan

sommigen ondertussen getrouwd

zijnenkleinekinderenhebben.

Om een voorbeeld te geven. De

zoon en de dochter van onze trou-

we medewerker Luis Silva namen

actief deel in de parochie toen ze

nog naar het college gingen. Na-

dien trouwden zij met partners die

in hun parochie ook actief waren.

Zij hebben nu elk vijf kleine kinde-

ren en zijn als gezin heel actief be-

trokken bij het kerkelijke leven. Zo-

wel de parochie van Campo Rico als

mijn tegenwoordige parochie wor-

den gedragen door zulke gezinnen

die als jongeren zo begonnen zijn.

Het kan natuurlijk gebeuren dat

een meisje of een jongen verliefd

wordt op iemand die geen band

heeft met de kerk of zelfs niet gelo-

vig is. In dat geval wordt eraan ge-

werkt om hem of haar bij de paro-

chie te betrekken. De verantwoor-

delijke catechisten letten hier goed

op. Soms wordt zelfs aangeraden de

verloving te verbreken als de an-

der negatief blijft staan tegenover de

kerk. Het risico voor een misluk-

king van het huwelijk is te groot als

het geloof bij allebei niet aanwezig

is.

De vraag blijft hoe we jongeren

kunnen begeesteren voor geloof en

kerk. Mijn ervaring zegt me dat dit

gebeurt langs een directe geloofs-

verkondiging. Het is geen aanpas-

sing van de kerk aan de huidige we-

reld en het is evenmin een verkon-

diging waarbij de lat laag ligt zo-

dat ze niemand stoort. We gebrui-

ken hiervoor geen speciale trucjes

of aangepastemiddelen omde jeugd

aan te spreken. In het begin nodi-

gen we iedereen uit die op zoek is

naar de zin van het leven en die een

antwoord verlangt op zijn of haar

existentiële vragen. We richten ons

hierbij niet speciaal tot de jeugd al-

leen, het is voor iedereen bestemd.

De deelnemers krijgen dan gedu-

rende twee maanden het geloof in

Christus voorgeschoteld vanuit en

naar het leven toe. Meestal blijven

de aanwezigen deelnemen omdat ze

iets gehoord hebben wat hun aan-

spreekt. Er wordt hen iets aangebo-

den waarmee ze iets kunnen doen

in het leven. Dat doet hen terugko-

men. De bedoeling is niet een kerk-

gebouw te vullen of mooie dien-

sten te verzorgen, maar om Chris-

tus aan te bieden die hen vooruit

helpt. De eerste jaren zijn er maar

enkele jongeren die meedoen. Maar

enkele jaren verder zijn het overwe-

gendjongerendiekomen.

Als ik terugblik naar de laatste der-

tig jaren, zie ik vooral twee winst-

punten: een verkondiging die le-

vensvatbaar is en een overdracht

van het geloof binnen de fami-

lie. Over dit laatste een beetje uit-

leg. Onze gemeenschappen vieren

op zaterdagavond de eucharistie en

houden op zondagmorgen thuis

een kleine viering waarbij gebeden

en gezongen wordt. De ouders le-

zen een tekst uit het evangelie voor

en geven hun kinderen er uitleg bij

vanuit hun eigen ervaring. Het ein-

digt met een lekker hapje. Ge kunt

begrijpen dat de jongeren, die daar-

mee van kindsbeen af vertrouwd

zijn, anders staan tegenover het le-

ven en meestal kerk-gebonden blij-

ven.

Het is een evangelisatie die veel ge-

duld en tijd vraagt. Het resultaat na

jaren is echter een parochiegemeen-

schap van alle leeftijden waarbij het

geloofcentraalstaat.

PaterWilly

Caracashulpfonds

Het bedrag van uw inkomsten dat

u aan de fiscus moet aangeven, kan

u verlagen door het project van

de studiebeurzen aan jongeren uit

CampoRicotesteunen.

Het volstaat om een bedrag van 40

euro of meer te storten op onze re-

kening:

BE06 4310 2248 0122 van het Caracas-

hulpfonds.

Voor dit bedrag ontvangt u een at-

test wegens schenking dat u kan

in mindering brengen van uw jaar-

lijksebelastingsaangifte.

Een gebaar waarbij zowel u als

de jongeren in Campo Rico alleen

maartewinnenhebben.

EddyDeroost

Vereningingstraat 41, 3010 Kessel-

Lo

Tel.016253523

CARACASHULPFONDS - DE JEUGD IS NIET VERLOREN

'De eigenlijke ballingschap van Is-

raël in Egypte was, dat ze deze bal-

lingschapleerdenverdragen',

zo zegt rabbi Chanoch in de door

Martin Buber verzamelde chassidi-

scheverhalen.'

De eigenlijke ballingschap van de

christen in de eerste wereld bestaat

hierin, dat hij de ballingschap leer-

deverdragen.

Levend in een maatschappij van

overvloed, voelen wij ons niet in

Egypte; we hebben ons zozeer aan-

gepast dat we ons in Egypte, onder

de heerschappij van de farao, thuis

voelen.

Wij christenen in de eerste wereld

hebben ons aangepast aan de Egyp-

tische levensstijl en we hebben de

fundamentele opvattingen van de

Egyptenaren overgenomen, de op-

vatting bijvoorbeeld dat individua-

lisme de hoogste trap is van men-

selijke ontwikkeling, of dat de ge-

schiedenis een zinloos op en neer

is: nu eens neemt deze groep de lei-

ding, dan, na een revolutie bijvoor-

beeld,eenandere.

We hebben erg goed geleerd de bal-

lingschap te verdragen, zo goed

dat wij christenen onszelf helemaal

niet meer zien als ballingen, als

vreemdenineenvreemdland.

We hebben zelfs de neiging de hele

wereld Egyptisch te maken; landen

die zich nog niet helemaal heb-

ben aangepast aan de kapitalisti-

sche levensstijl en het kapitalisti-

sche waardensysteem zijn in onze

ogen'nogniet'ergver.

Dorothee Sölle, Duitse protestantse

bevrijdingstheologe, overleden in

2003.

Uithaarboek: ‘Kieshet leven’

Jef Wauters – Viering in het Don Boscoen-

trum

KIES HET LEVEN
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Zalen voor groeps- en familiebijeenkomsten
Alle zalen, ook de terrastuimte achter de kerk 40,26 m², kunnen in combinatie met de keuken gehuurd worden voor ontmoetingen, koffietafels en feesten (geen fuiven).

Meer info en reservatie: Hubert.gorissen@telenet.be 0473 88 21 73

Antoniusruimte achter de kerk met bar 122,40 m² Volledig uitgeruste keuken

Volledig uitgeruste keuken Kristoffelzaal naast de kerk met bar 92 m²

UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

‘Welke zijn de opties voor een faire

een duurzame economische groei

inalle landen,armeenrijke?’

Dhr. Willem Van Twembeke EN-

GIE

Dinsdag 9 februari 2016

‘Infectieziekten: terug van nooit

weggeweest ‘

Prof. Willy Peetermans (Faculteit

Geneeskunde)

Dinsdag 16 februari 2016

* Inlichtingen: Het UDLL-secretari-

aat is verhuisd

Ons nieuw adres is (in het gebouw

van de Universiteitshallen)

SecretariaatUDLL

Naamsestraat 22 – bus 5601 3000

Leuven

Voor wie op bezoek wenst te komen:

u vindt ons op de begane grond, in

de gang achter de trapzaal.

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@alum.kuleuven.-

be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/-

universiteit_derde_leeftijd_leuven

Bankrekeningnummer: BE57 7380

4224 4835 - BIC: KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA

“Magritte, dichter, filosoof, schil-

der”

door Christiane Struyven, kunsthistorica

Datum: maandag 8 februari 2016

van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

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

den 5,50 euro, koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 10 februari 2016 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 11 en 25 februari 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

DIGITAAL FOTOTOESTELGE-

BRUIK

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken!

Na afspraak, iedere woensdag (be-

halve schoolvakantie) vanaf 10.00 u.

Kom daarvoor tijdens de kantoor-

uren tussen 9 u. en 17 u. langs

of neem telefonisch contact op het

nummer 016 22 20 14. Merk en type

van je fototoestel opgeven.

Bijdrage: € 3 vooraf te betalen

Meebrengen: fototoestel, handlei-

ding en eventuele benodigdheden

zoals geheugenkaartje of aansluit-

kabel, enz.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

BROCHURE WOONZORGCEN-

TRA ARRONDISSEMENT LEU-

VEN

De vernieuwde brochure is er !!!

Ze is te bekomen op het onthaal

van Seniorama tegen een vergoe-

ding van € 8.

Ze zal eveneens telefonisch of per

mail te bestellen zijn; na storting

van vergoeding + verzendingskos-

ten op rekeningnummer:

IBAN BE32 7364 0304 8202

BIC KREDBEBB met vermelding

“woonzorgcentra”.

Vermeld bij de bestelling en beta-

ling duidelijk uw naam en adres.

Zodra het bedrag op deze rekening

is gestort wordt de brochure opge-

stuurd.

Indien u meer vragen heeft omtrent

deze brochure kan u steeds op dins-

dagnamiddag bij de medewerker op

het onthaal van Seniorama terecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven.

De stuurgroep Woonzorgcentra is

eveneens druk bezig met het bun-

delen van nog 3 verschillende

woonvormen voor senioren in het

arrondissement Leuven, nl. :

Assistentiewoningen - Kortverblijf

- Dagopvang

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

www.seniorama.be
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