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17eerstecommunicanten:
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MaaikeDeVilder

Maxine-JulieDemaerel

RoosFeytons

JacobeGeysemans

ViktorGoldenberg

AliceLeysen

EebeLoozen

ElkeNevelsteen

YanaikaSmets

Zeventien communicanten

ElineSolisReyes

LukasThijs

JanneVanHelleputte

FienVandemaele

ThomasVandierendonck

MonaVercruysse

Hetverhaalvan

ApieenhetKleintje

In de voorbereiding van dit feest

werd met de kinderen gewerkt rond

een verhaal van Claire Alexander

“ApieenhetKleintje”

Apie woont alleen in het oerwoud.

Dat vindthij prima.Opeendag staat

Kleintje, een muisje, bij hem en

toont zich heel aanhankelijk. Hij

loopt Apie overal achterna en be-

denkthemmetcadeautjes.

Apie schreeuwt: “Laat me met rust!”

En ja, Kleintje trekt zich terug. Al-

les is voor Apie nu weer zoals vroe-

ger. Maar het voelt nu niet zo pret-

tig aan. Hij mist Kleintje en gaat op

zoeknaarhem.

Apie begint meer en meer van het

Kleintje te houden en zorgt nu goed

voor hem. En ze zijn allebei erg ge-

lukkig.

Met de priester en de kinderen mee op

het podium, wordt het verhaal overlopen

en een leuk themaliedje over Apie en het

Kleintje ten gehore gebracht.

Evangelielezing: Jezus komt bij Za-

cheus

Duiding

1. Zou jij de jongen of het meisje

willen zijn die aan de kant staat, die

niet mag meedoen, die uitgesloten

wordt? Ik denk het niet. Niemand

wildat.

En toch gebeurt dit met Zacheüs.

Hij int de belastingen voor de Ro-

meinen en vraagt meer dan hij mag.

Mensen moeten hem niet, zij zien

hemnietgraag.

En toch gebeurt dit met Kleintje.

Onverwacht staat hij voor Apie,

maar deze stuurt hem weg. Apie wil

alleen blijven zodat het meer om te

zwemmen, de boeken om te lezen,

de bananen om te eten voor hem al-

leenzijn.Hijwilnietdelen.

En toch gebeurt dit met tiendui-

zenden vluchtelingen die hun land

in oorlog zijn ontvlucht en vre-

de komen zoeken in Europa. Mu-

ren worden opgetrokken. Halt, niet

verder! Wij vangen jullie niet op!

2. En dan gebeurt wat niemand ver-

wacht.

Jezus ziet Zacheüs en wil bij hem te

gast zijn. De mensen morren. Weet

Jezuswelwathijdoet?

Weet hij dat dit een slechte mens

is? Maar Jezus luistert niet naar het

volk. En gaat toch bij Zacheüs op

bezoek.

Zelfs Apie voelt zich niet lekker na-

dat hij Kleintje heeft weggestuurd.

Hij maakt zich zorgen. Waar zou

Kleintje zijn en hoe komt hij aan

eten? Hij klimt in de hoogste boom

en kijkt verlangend uit naar Klein-

tje.

Ook kanselier Merkel doet iets on-

verwachts door tot de vluchtelin-

gen te zeggen dat wij wel een oplos-

sing zullen vinden. Dit is niet naar

de zin van velen in Europa die mor-

ren en zich afvragen of Merkel wel

weet wat de gevolgen zijn van haar

uitspraak. Maar ondanks de tegen-

kanting blijft Merkel bij haar stand-

punt.

3. Drie situaties van uitsluiting

hebben wij hier gehoord. Drie si-

tuaties van uitsluiting die veran-

deren in insluiting, verwelkoming

en omarming door de openheid van

iemand.

Neem nu Zacheüs. Jezus sluit hem

niet uit zoals gans het volk doet,

maar blijft hem als mens zien.

Juist daardoor verandert Zacheüs.

Hij kiest voor het goede, hij gaat

doen wat Jezus doet: Hij deelt. Hoe

Wie is Kleintje vandaag

vreemd het ook klinkt, Jezus is niet

belangrijk, maar wel wat hij gedaan

heeft.

Het is dus belangrijk dat wij het

voorbeeld van Jezus volgen, dat wij

doenwathijheeftgedaan:

zorg dragen voor de anderen, bre-

ken en delen tot ieder leven heeft in

overvloed.

Zo zijn wij vorige maand op be-

zoek geweest bij “kinderen op de

vlucht”.Wij hebben hen leren ken-

nen en samen bloemen geknutseld.

Dit heeft grote indruk gemaakt op

velen van ons, en ik vernam dat

sommigen de verdediging van deze

vluchtelingenopnamen.

Wij zijn niet de enigen die de

vluchtelingenbezoeken.

Gisteren is paus Franciscus naar

het Griekse eiland Lesbos gegaan

om de vluchtelingen te bemoedi-

gen. Hij zei dat niet alleen de Eu-

ropeanen offers brengen door deze

tienduizenden vluchtelingen op te

nemen, maar dat ook de vluchtelin-

gen offers brengen door hun stad

en land te ontvluchten en hun ge-

zininveiligheidtebrengen.

Lees verder op pagina 3
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Mijn leven is luisteren. Zodra Hij mijn

naam uitspreekt, is mijn stilte de stilte

van het eeuwige leven, en weet ik dat ik

besta, omdat mijn hart zich heeft geopend

voormijnVader.

Mijn leven is luisteren. Zijn leven is spre-

ken. Mijn redding is te horen en te ant-

woorden. Daarom moet mijn leven stilte

zijn.Mijnstilte isdusmijnredding.

Op maandag 9 gaat onze eerste

meditatieavond van de meimaand

door. We komen samen om 20 uur

in de Stille Zone van het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Een volgende meditatie gaat door op

maandag 23 mei 2016.

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

Men vindt het misschien merk-

waardig dat een man als Francis-

cus, die zulk een eerbied had voor

al het geschapene daarvan radicaal

afscheid neemt. Maar in diepste we-

zen neemt hij geen afscheid maar

afstand. En wel om alles met gro-

tere vrijheid lief te hebben. Mis-

schien had hij vroeger een jacht-

hond die hij ’s nachts vastlegde in

een hok. Nu zou hij hem vrijlaten.

Met een andere liefde. Met een lief-

de die niet wil vastleggen, niet over-

heersen, maar die alleen geven wil.

Met deze liefde treden hij en zijn

broeders nu mens en kosmos tege-

moet.

N.G. Van Doornik

KALENDERBLAADJE

Stilte vinden en rust

in onze rumoerige wereld,

dat is een kunst.

Open en ontvankelijk luisteren

naar wat er leeft in de ander,

dat geeft ons de kans

om voor elkaar een herder te zijn.

In stille aandacht

kan de ander tot leven komen.

Weten dat je wordt gehoord,

dat je mag zijn zoals je bent,

dat schept nieuwe levenskansen.

Luisteren naar de Stem

van de Herder: dat geeft onvermoe-

de perspectieven.

Hij zegt, dat je zijn mens bent,

door Hem gekend en bemind.

Luisteren naar zijn Stem

boort in ons diepe bronnen aan.

Het doet ons voelen,

dat we een plaats hebben in Gods ge-

schiedenis met de mensen.

Hij roept ons bij onze naam

om volop mens te zijn

voor de ander

en ook voor zijn Rijk onder ons.

Luisteren naar zijn Stem

is niet vrijblijvend.

Het zet ons in beweging

om zijn Belofte van liefde

waar te maken,

vandaag en morgen,

altijd.

Wim Holterman osfs

uitdeFranciscusviering17/4/16

BEZINNING

SINT-FRANCISCUS

Donderdag 5 mei

O.H.Hemelvaart

Eerste Communie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lectors: Communicantjes

Zang: Pieter Vanderveken

Piano: Johan Van Audenhaege

Zondag 8 mei

7e Paaszondag

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 15 mei

Pinksteren

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lectors: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Donderdag 5 mei

O. H. Hemelvaart

11.00 u. Viering muzikaal

opgeluisterd door zanggroep ‘De

Completen’ - meer info hieronder.

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Hilde Pex

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Mieke Vanhooymissen

Zondag 8 mei

7de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Yvonnen Van

Ussel

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 15 mei

Pinksteren

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Marcel Vertonghen

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Donderdag 5 mei

Hemelvaart van de Heer

Geen viering in Don Bosco

Wij vieren dit feest op zondag 8 mei.

Zondag 8 mei

Zevende paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 15 mei

Hoogfeest van Pinksteren

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

Op Ons Heer Hemelvaart, op don-

derdag 5 mei, om 11 uur in de paro-

chiekerk van Sint-Antonius wordt

de viering muzikaal opgeluisterd

door ‘de Completen’.

‘De Completen’ is de naam van

een groep zangers die in november

2014 besloten zich samen toe te leg-

gen op de vroege polyfone muziek.

Zij begonnen regelmatig te repete-

ren aan de muziek van onder ande-

re Da Vittoria en Josquin Deprez.

Zij kwamen in contact met het Huis

van de Polyfonie/Alamire Foundati-

on in de Abdij van Park in Hever-

lee/Leuven, een trefpunt waar men-

sen uit het onderzoeksveld en men-

sen uit de muziekpraktijk elkaar

ontmoeten en samenwerken aan

projecten. Zo maakten zij kennis

met een van zijn bezielers, Stratton

Bull. Hij leerde hun heel wat ge-

heimen kennen van de oude mu-

zieknotatie. Zijn uitgebreide ken-

nis van deze muziek is voor hen

van onschatbare waarde.

Via Stratton en de Alamire Founda-

tion konden ze voor het eerst optre-

den voor een publiek op het festival

"Laus Polyfoniae 2015" in AMUZ

in Antwerpen. Dit festival belichtte

de manuscripten uitgegeven door

Petrus Alamire dankzij een waaier

aan activiteiten. Graag voeren ze de

mooie, oude polyfonie zo authen-

tiek mogelijk uit.

Het definitieve programma staat

nog niet helemaal vast, maar ze den-

ken aan muziek van grote meesters

uit de polyfone muziek van rond de

15e eeuw zoals Trombetti, Da Vitto-

ria en Agazzari.

‘De Completen’, genoemd naar

de religieuze afsluiting van de dag,

zijn:

Sopranen

Annick Desair

Mimi Van Dyck

Griet Vercruysse (afwezig op 5/5)

Alten

Nikki Melis

Elisabeth Schollaert

Tenoren

Frank Elsen

Frank Van Belle

Bassen

Bart Schoukens

Lieven Van den Eede

Iedereen is

van harte WELKOM!

Viering op Ons Heer Hemelvaart in de

parochiekerk van Sint-Antonius

Sint-Franciscus

Woensdag 4 mei

8,15 - 10 uur: De ARK

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 5 mei

OH Hemelvaart

NM en AV: Catechese afsluiting

Zondag 8 mei

11-13 u.: Zondagscafé

Maandag 9 mei

13,30u: OKRA wandeling

Dinsdag 10 mei

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 11 mei

8,15 - 10 uur: De ARK

14 u.: Ziekenzorg activiteit

20 u.: Koor Blij Rondeel

Sint-Antonius

Zondag 8 mei

12.00 uur Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 10 mei

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Donderdag 12 mei

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal

Agenda
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Hemel

Jevindtergeenmaagden

Geenlepelsvangoud.

Dieheiligegeschriften

Zijnverwarrendenoud.

Erstaatnietgeschreven,

Datelkezot

Magmisbruikenenmoorden

IndenaamGod.

WantGodis liefde,

Enzekergeenhaat.

Geenredenvoormisbruik,

Ofeennepkalifaat.

Hetstaat indeBijbel

EnindeKoran:

Zonderliefde

kandehemelnietbestaan...

Gegoochelmetonzin,

Verdeelenheers.

Degeschiedenisherhaaltzich,

Maarwezijnhardleers.

Dewerelddraaitvierkant,

Endeoplossingstroef.

MochtdeAardeogenhebben,

Stondenzenudroef.

WantGodis liefde,

Enzekergeenhaat.

Geenredenvoormisbruik,

Ofeennepkalifaat.

Hetstaat indeBijbel

EnindeKoran:

Zonder liefde

kandehemelnietbestaan,

Zonder liefde

kandehemelnietbestaan...

LiedtekstdoorBartPeeters

Verdere toelichting en een link naar

een video met het lied kan je vinden

op

www.gelovenin1000seconden.be

ZONDER LIEFDE

KAN DE HEMEL NIET BESTAAN ...

5 Mei: Hemelvaart

11:15 a.m. tweetalige viering (Ne-

derlands-Spaans)

In de parochie

8 Mei: Pater Damiaanfeest

11 a.m. tweetalige viering (Ne-

derlands-Spaans)

Pater Damiaankerk (Damiaan-

plein)

15 Mei: PINKSTEREN

11 a.m. Internationale Viering

Groot Begijnhofkerk

22 Mei: Heilige Drievuldigheid

11:15 m. viering in de Parochie

29 Mei: Corpus Christi

11:15 m. viering in de Parochie

MEI IN DE SINT-MICHIELS

PAROCHIE LEUVEN
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4. Zelfs Apie vindt het niet meer erg

dat hij alles met het Kleintje moet

delen. Meer zelfs. Hij begint heel

veel van het Kleintje te houden. Zo-

veel dat hij goed voor hem zorgt.

Ook Zacheüs verandert en gaat

doen wat Jezus deed: breken en de-

len,herverdelen.

Iedere week komen wij hier samen

om het brood te breken, om nooit te

vergeten wat Jezus ons heeft voor-

gedaan, wat wij moeten doen: bre-

kenendelen,herverdelen.

Wij leven in een wereld waarin de

ongelijkheid zeer sterk toeneemt.

En toch is er hoop. ‘Delen is het

nieuwe hebben’, zeggen vele jon-

geren.

Om het nooit te vergeten zullen

deze 17 jongens en meisjes sef-

fens hun eerste communie doen, of

m.a.w.: lerendelen.

Voorbeden

Roos: Ik heb mij al wel eens als

Apie gedragen toen ik alleen met

een vriendin wilde spelen en tegen

een andere vriendin zei dat ze niet

mochtmeespelen.

Mona: Ik heb mij al wel eens als

Apie gedragen als we samen met

vriendinnen kiezen wat we gaan

spelen. Als ik alleen wil spelen wat

ik graag doe en niet mee wil spelen

metwatzijgraagdoen.

Yanaika: Ik voelde mij als Klein-

tje toen ik nieuw was op school.

Ik voelde mij toen heel alleen op

de speelplaats, want niemand wilde

metmijspelen.

Mensvoordemensenzijn,

HerderalsGod,

Troostervoorgroot enklein,

zo liefalsGod.

Lotte: Ik voelde mij als Kleintje toen

ik op vakantie kinderen uit een an-

derlandnietbegreep.

Eebe: Ik heb al wel eens zorg gedra-

gen voor Kleintje als ik met iemand

ga spelen die ik nog niet zo goed

ken. Zo heb ik al goede vriendinnen

lerenkennen.

Emiel: Ik heb al wel eens zorg ge-

dragen voor Kleintje als ik op de

speelplaats met een kleutertje speel

die niemand anders heeft om mee te

spelen.

Mensvoordemensenzijn,

HerderalsGod,

Troostervoorgroot enklein,

zo liefalsGod.

Eline: Ik heb al wel eens zorg gedra-

gen voor Kleintje als ik iemand die

heelverdrietigwashebgetroost.

Fien: Ik heb al wel eens zorg gedra-

gen voor Kleintje toen ik een ruzie

tussen vriendinnen heb helpen op-

lossen.

Thomas: Ik kijk zoals Apie uit naar

de terugkomst van een klasgenoot-

je. Hij is voor twee jaar naar Japan

verhuisd en we missen hem. Of als

ik op vakantie ben, dan kijk ik er

ook naar uit om mijn vrienden te-

rugtezien.

Janne: Zoals Apie missen wij van-

daag mensen die we graag bij ons

feest gehad hadden, maar die er niet

meer bij kunnen zijn. Vandaag wil-

len wij toch speciaal nog eens aan

hen denken en laten weten dat ze

een plaats blijven houden in ons

hart.

Mensvoordemensenzijn,

HerderalsGod,

Troostervoorgroot enklein,

zo liefalsGod.

Lies (moeder van een eerste Com-

municantje): Wij hopen dat onze

kinderen, de openheid die zij ge-

toond hebben bij het bezoek aan

de “kinderen op de vlucht”, mo-

gen behouden. Wij hebben bewon-

dering voor hun spontane en onbe-

vangen houding in de ontmoeting

metanderen.

Zorgdragenvoorelkaar

Laten wij zo leven als Jezus ons

voordeed, brood breken en delen,

lerensamenleven.

Laten wij zo leven als Jezus ons

voordeed, wijn van vreugde delen,

lerensamenleven.

Lerensamenleven,

wijendevreemdeling,

wijendevluchteling,

niet langeropgedeeld

maarwijenzijsamen;

broedersenzusters

vandeEneVader.

Jef Wauters – Eerste Communieviering

op17april 2016 -DonBoscocentrum

EERSTE COMMUNIE - Zondag 17 april 2016 - DON BOSCOGEMEENSCHAP

Op zondag 8 mei herdenkt Leuven

het einde van de Tweede Wereldoor-

log.

De viering omvat een bloemenhul-

de, een requiem en een huldiging

van militairen die deelnamen aan

humanitaireacties.

Het programma start om 14.00 uur

met een bloemenhulde aan het mo-

nument op het Martelarenplein. De

optocht door de Bondgenotenlaan

wordt opgeluisterd door de Con-

certbandLeuven.

Om 14.20 uur is er een bloemen-

hulde aan de Vrijheidsboom op het

Margarethaplein.

Iedereen is welkom om deel te ne-

men.

Het Brussel Philharmonic en het

Vlaams Radio Koor brengen om

15.00 uur in de Predikherenkerk

‘Symfonie nr. 39 in Es’ en ‘Requi-

em’ van Wolfgang Amadeus Mo-

zart onder leiding van Hervé Ni-

quet. De solisten zijn Anaïs Con-

stans (sopraan), Anaïk Morel (mez-

zosopraan), Reinoud Van Meche-

len (tenor) en Olivier Déjean (bas).

Om 16.30 uur is er tot slot een hul-

diging van alle militairen die vorig

jaar deelnamen aan humanitaire ac-

ties. Dat eerbetoon vindt plaats in de

kapelvandeRomaansePoort.

Aansluitendisereenreceptie.

Inlichtingen:

cel evenementen en feestelijkheden:

016272250

evenementen@leuven.be

(Uit Info-bladLeuven)
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4 FEDERATIE FRANDO

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

“De Europese Unie, een politiek sys-

teemals (g)eenander?”

Prof. Steven Van Hecke (Faculteit

SocialeWetenschappen)

Dinsdag10mei2016

“Ethiek en psychiatrie: beladen ge-

schiedenis,hoopvolletoekomst”

Prof Joris Vandenberghe (Faculteit

Geneeskunde)

Dinsdag17mei2016

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL - Naamsestraat

22–bus5601-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

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

42244835-BIC:KREDBEBB

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsdagtochten

*Vrijdag 6 mei 2016 – Kruibekepolder -

Polder (95km)

Vertrek: 9.00 u. stipt aan Wijgmaal-

brug.Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 84 60 78 en 016

446658

*Dinsdag 10 mei 2016 - Balen-Gerheide –

meestalvlak (75km)

Vertrekmetauto:

om9.00u. stipt Kessel-LoCarp.park.

om 9.45 u. stipt Dorpsplein Engs-

bergen

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag12en26mei2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

SENIORAMA:

BABBELOPZONDAG

Zondag8mei

We horen regelmatig op Seniora-

ma dat alleenstaande deelnemers en

vrijwilligers op zoek zijn naar een

moment om gezellig samen te zijn.

Ze hebben zin in een leuk gesprek,

een glimlach of willen hun gedach-

ten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige

babbel met andere alleenstaanden

ziet zitten? Dan nodigen we je

graag uit op ons maandelijks ont-

moetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Paviljoen in

Kessel-Lo (Diestsesteenweg300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

vanSenioramaaanwezig.

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Hamme-Mille –

Grez-Doiceau – Hamme-Mille (18

km)Woensdag 11mei2016

Bijeenkomst 8.45 u. aan het station

vanLeuven.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 89 39 65 of 0478

53 07 29 en 016 23 12 65 of 0479 69

0550

SCRABBLE, SCHAKEN EN RUM-

MIKUB

Senioren zijn er zich van bewust:

het geheugen is zoals een puzzel,

soms ontbreekt er een stukje en pas

na een tijdje zoeken vinden we het

stukjeterug.

Waarom niet Schaken, Scrabbelen

ofRummikub?

Het verhoogt je concentratievermo-

gen en verbetert je logisch denken.

Daarom wordt schaken en scrabbe-

len sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief

wil verbeteren, kan je bij Seniorama

elke woensdagnamiddag van-

af 14.00 uur de schaak-, rummi-

kub- en scrabblekunst beoefenen

of aanleren. Deze activiteiten gaan

ook door tijdens de schoolvakan-

ties!

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

www.seniorama.be

LEUVEN+

Aanbod voor gezinnen en voor in-

dividuelebezoekers:

Geleid bezoek aan het stadhuis (da-

gelijks)

De gids vertelt je over de bouwge-

schiedenis van deze parel van de

Brabantse gotiek. Zo kom je te we-

ten hoe het zijn specifieke schrijn-

vorm kreeg. De 236 beelden illu-

streren de geschiedenis van de stad

en de universiteit. Je verneemt ook

wat Victor Hugo met deze beelden

te maken heeft. En na dit bezoek

zal je met meer aandacht naar de

sokkels kijken. De Bijbelse taferelen

met als centraal thema misdaad en

straf moeten de Leuvense bevolking

ophetrechtepadhouden.

Meer verhalen krijg je bij het be-

zoek aan de wandelzaal, de salons

en de grote en kleine gotische zaal.

Laat je verrassen door de tafel met

inlegwerk in kleurig Belgisch mar-

mer inde trouwzaal.Neemplaats op

een middeleeuwse vensterbank en

luister naar verhalen uit de Leuven-

se stadsgeschiedenis voorgesteld op

de 19de-eeuwse schilderijen in de

raadszaal.

Elke dag om 15 uur in verschillende

talen.

Kostprijs 4 euro per persoon, tic-

kets aan de balie van Toerisme Leu-

ven – In en Uit, Naamse straat. Alle

info vind je op de website van de Leuven-

se Gidsenbond (www.gidsenleuven.be) of

van de stad Leuven http://www.visitleu-

ven.be (Uit Programmagids Koninklijke

LeuvenseGidsenbond)
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