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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Hetdiepeweten

Overstijgtallekennis

Het leeft inde legekloosterhof

Het ishetwoordlozebidden

Hetgaatvoorbij in iemandopstraat

Het is de betekenis van al het zijn. (C.V)

Onze volgende meditatie gaat door
op maandag 26 september 2016.
We komen samen om 20 uur in
de stille ruimte “Ademtocht” in
het Don Boscocentrum, Ortola-
nenstraat 6, Kessel-Lo.
Zo je er ook eens wil bij zijn, ver-
wittig even Jos Vermeulen.
Je bent welkom.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Woensdag 14 september

NM: Ziekenzorg Scherpenheuvel
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 15 september

NM: Seniorencafé met matcurling
AV: Buurtkoor PARCOEUR

Vrijdag 16 september

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

Zaterdag 17 september

NM+AV: Kalipso

Zondag 18 september

11-13u.: Zondagscafé
AV: Koor DISSONANT

Maandag 19 september

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 20 september

NM: Seniorencafé

Woensdag 21 september

9.30u.: OKRA Teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA FRANCISCUS

Met Luc De Vos en Franky Bostyn naar

ARRAS & DE SOMME

Reis mee langs de tijdlijn van WO
I en maak tijdens deze unieke drie-
daagse kennis met een boeiende
frontstreek in Noord- Frankrijk.
Zowel voor de heuvels rond Arras
als om het grillige terrein ten noor-
den van de Somme werd de hele oor-
log hevig gevochten. Op het front
rond Arras concentreert u zich op
de gevechten van 1917, aan de Som-
me op de gelijknamige slag van 1916.
U ontdekt ook heel wat kleinere si-
tes: minder bekend maar daarom
niet minder interessant.

Als u nog mee wil, aarzel dan
niet om snel in te schrijven. U
kan de volledige reisbeschrijving
terugvinden op onze website: www.-
davisfond.be/cultuurreizen

Van 14 oktober 2016 tot 16 oktober 2016

Reissom:2-persoonskamer:870euro

Toeslag 1-persoonskamer: 115 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 40 euro

Min. 15,max.25deelnemers

DAVIDSFONDSREIZEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 september

25ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap.
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 25 september

26ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Eugène en Luc HAINE
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Tom Akkermans

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 september

startviering

11.00 u. Kindgerichte viering met
koor- en samenzang
Intentie: mevrouw Chris Vandaele en
de heer Roger Reviers
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Eva Voets
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 18 september

Vijfentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u.: Viering

Zondag 25 september

Zesentwintigste zondag door het

Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

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

maandag 19: Ledenvergadering
om 14 uur in het Parochiecentrum
Onderwerp: De nefaste invloed van sui-
ker en methanol (= brandalcohol) in de

voeding - de gunstige effecten van Stevia.

Lezing door Prof. em. Jan M.C.
Geuns - gratis

dinsdag 20: Kaartnamiddag van-
af 14 uur in het Parochiecentrum -
gratis

woensdag 21:

voormiddag 9.30 uur teamvergade-
ring
namiddag: Bezoek aan de Expo 100
jaar radio in het Radiohuis, Boek-
handelstraat 2 te Leuven: samen-
komst op de pui van het Stadhuis
om 13.45 uur. - gratis maar inschrij-
ving bij Ronny

donderdag 22: Regio-uitstap naar
Aken voor de ingeschreven leden

vrijdag 23 om 12.30 uur. Ontmoe-
ting in Bar Michotte voor de offi-
ciële opening en broodmaaltijd. In-
schrijven bij Ronny en betalen ter
plaatse.
Dit buurtproject is een initiatief
van de Basisschool De Ark en wordt
uitgewerkt door Ave Regina vzw en
Alvinenberg vzw.

zaterdag 24 vanaf 16.30 uur bijeen-
komst voor uitleg en inleiding tot
de bereiding van paella door dhr.
Ivo Hermans, De Koerier van Na-
varra -
om 18 uur aan tafel voor een heerlij-
ke Paella-avond.
Betalen* van 15 euro per persoon
door overschrijving met code

240916

uiterlijk op dinsdag 20 september

zondag 25 om 15 uur: Concert van
30CC Leuven in de kapel van het H.
Hartinstituut - Naamsesteenweg te
Heverlee voor de ingeschreven le-
den.

“Music for peace” Fascati Symphonic,

Arenbergkoor,TrinidadSingers

Cécile heeft nog kaarten voor de
laat-beslissers. (20 euro ter plaatse
betalen)

woensdag 28

Excursie naar Antwerpen, treintic-
ket zelf te betalen vertrek 9.36 uur
Voormiddag: bezoek van de Ka-
thedraal van Antwerpen o.l.v. gids
Gerd Portocarero – Middagmaal
in Het Stadscafé – namiddag twee
tentoonstellingen in het Rockoxs-
huis:”Het Gulden Cabinet” en
“Aan Tafel” Clara Peeters beiden
met mooie bezoekersgidsen.
Prijs 20 euro te betalen* uiter-
lijk op dinsdag 20 september code

280916

Betalen* op rekening BE37

7865 7738 7228 OKRA St-Francis-
cus

met vermelding van de "code"

hierboven

Week van OKRA Sint-Franciscus Heverlee

SEPTEMBER 2016

KWB Kessel-Lo - Met de fiets op ontdek-
king

Zondag 18 september 2016

Afstand 34 km

Vertrek: Kerk Blauwput 14 uur

Deze fietstocht leidt ons tussen

het heuvelende Hageland, langs de
mooie valleien van Demer en Dij-
le. We maken kennis met “Tamara”,
zoals de Demer ooit heette, wat niets
anders betekent dan “zwart water”.
Zwart is het water van de Demer in-
derdaad, vroeger van de turf, later
van de geloosde afvalwaters.

De demonteerbare soldatenbrug, in
het begin van de jaren ’50 door ge-
niesoldaten aangelegd, is de enige
rivierovergang tussen Werchter en
Betekom en vervangt een oude veer-

pont.

Het wordt een tocht met nog veel
groene hoekjes.

Opgelet:

Bij slecht weer wordt de tocht afge-
last. Daarom vragen we om je vóór

vrijdag 16 september (telefonisch)

aan te melden bij André Gelin (016
25 23 89), zodat we je indien no-
dig, zondagvoormiddag nog kun-
nen verwittigen bij afgelasting.

NAAR DE MOOISTE PLEKJES

VAN VLAAMS-BRABANT
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REDACTIEAlgemeneredactieHalewijnlaan
92, 2050 Antwerpen03 210 08
40redactie.kerkenleven@kerknet.besecretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEITTrevi plus bvbaMeerlaan 9,
9620 Zottegem09 360 48 54 • fax 09 367 49
88katrien.lannoo@treviplus.bewww.treviplus.be

DIENST
PAROCHIEBLADENHalewijnlaan 92,
2050 Antwerpen03 210 08
30dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTENAbonnementen en
adreswijzigingen uitsluitend via de parochie.

CopyrightAlle teksten, foto’s en
beeldmateriaal uit KERK & levenzijn
auteursrechtelijk beschermd. Zonder
toestemming van de uitgever mogen ze op
geen enkele wijze worden verspreid. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de advertenties. Lezersbrieven
moeten naam en adres vermelden. De
redactie behoudt zich het recht teksten in te
korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVEROlivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-BrusselHans
MedartVarkensstraat 6, 2800 Mechelen015 29
84 17hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151
gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon
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Op zondag 11 september vierden wij het

50-jarig bestaan van ons hulpfonds.

Pater Willy Polders en parochiepriester

Jef Wauters droegen de feestelijke herden-

kingsviering op.

Aansluitend op de eucharistieviering was

er een receptie in de wandelgangen van het

Centrum.

Dankzij de steun van het Caracashulp-

fonds houden de vertrouwelingen van

Padre Eugenio het vol om naar zijn voor-

beeld op te komen voor de kansarmen in

Campo Rico. Uit de vele dankbrieven die

we ontvangen blijkt hoe zinvol onze jaar-

lijkse financiële steun voor de bewoners

van Campo Rico is.

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41,

3010Kessel-Lo

Tel.016253523

We geven hier nu het verslag van de stich-

tingsvergadering van het Caracas-Hulp-

fonds.

Verslag van de stichtingsvergade-

ring

Zaterdag15januari 1966.

Sneeuw…Sneeuw…Brr..Koud!

We hebben schrik om Mevrouw

Wouters haar vloer vuil te maken

Enkele leden van de stichting van het Caracashulpfonds vlnr; Mevr. Artois, Mevr. Wouters, Mr Wouters, Mevr. Salaets, Pastoor E. Vanhoorenbeke, Mr. Artois, Mr. Salaets

en wrijven onze schoenen twintig

keer over dweil en mat. Het warme

deurgat slokt iedereen op. De leef-

kamer staat reeds grijs van de siga-

rettenrook. Er zijn veel handen te

drukken.

Mijnheer Wouters opent de verga-

dering. Hij zet het doel van het Ca-

racas-Hulpfonds uiteen. Bondig sa-

mengevat… E.H. Van Hoorenbeke

materieel en geestelijk te steunen in

zijnmissioneringswerk.

Hoe zullen we dit in werkelijkheid

omzetten? Vrijwillige maandelijk-

se bijdragen zullen door de ijve-

raars bij de leden opgehaald wor-

den. Hierdoor zullen we in staat

zijn elke maand een bepaald bedrag

over te maken aan E H Vanhooren-

beke.Directaanhemzelf.

Mijnheer Wouters vraagt dat er ge-

stemd wordt voor een president.

Alle aanwezigen grinniken en alle

kinnen wijzen naar de spreker zelf.

Hij wil zich nog onttrekken aan

zijn verantwoordelijkheid met de

vergezochte opmerking dat hij niet

van de ‘parochie’ is. Zulk argument

kan echter geen gehoor vinden aan-

gezien het Caracas-Hulpfonds zich

niet kan beperken tot onze paro-

chie.

Na wat over en weer gepraat vraagt

de president het woord. Hij wil iets

van groot belang zeggen. ‘Luister

goed! We zijn allemaal vrienden,

kameraden onder elkaar. Er kan

geen sprake zijn om titels te dra-

gen zoals president, schatbewaar-

der en secretaris. Iedereen krijgt een

taak en verder moet er gezorgd wor-

den dat we solidair blijven. Er moet

niet gerept worden over president

en zo meer. We willen allemaal ons

uiterste best doen om het Caracas-

Hulpfonds nu boven de doopvont

te houden, maar ook om het in

stand te houden. Dat zal inderdaad

het moeilijkste zijn: volhouden en

arbeiden in volle broederlijkheid

met onze broers van Zuid-Amerika.

Nu hebben we nog een schatbe-

waarderensecretarisnodig’.

‘Geen titels!’ roept de geestdriftige

massa. ‘Neen…geen titels alleen om

hetwerk tedoen,want iemandmoet

het toch doen’ zegt de titelloze pre-

sident. De schatbewaarder, zonder

titel, wordt door alle wijsvingers

aangeduid. Het is Mijnheer Haven.

Nu nog een titelloze secretaris op

de kop tikken. Een minuut stilte.

En daar komt de Heer Moonen una-

niem uit de bus. Ziedaar het kind

heeftdenodigenamen.

Eén zaak wil de president nog on-

derlijnen. De bijdrage van de leden

moet volstrekt geheim blijven. Wie

5 frank wil geven, geeft er 5, wie

er 100 wil geven, geeft er 100. Daar

heeft niemand zaken mee. Enkel

de ijveraars, die het geld ophalen,

kunnen weten wat hun leden ge-

ven. Ze noteren het geld per maand

in een kasboek voor overdracht aan

de schatbewaarder. Gevraagd wordt

dat de ijveraars de volstrekte discre-

tie aan de dag zouden leggen over

diebijdragen.

Nu komt de schatbewaarder aan het

woord.Hijmaakt de balans op. Posi-

tief… Zeer positief. We zijn nu reeds

zeker dat we onze apostel maande-

lijks in zijn normaal levensonder-

houd kunnen voorzien voor het

eerste jaar.

Volhouden zal het moeilijkste zijn

nadien, maar waar een wil is… Ie-

mand schonk een bandopnemer. Zo

zullen we de stem van onze missio-

naris af en toe eens kunnen beluis-

teren als hij tenminste niet vergeet

om de banden op te sturen. Protest

vanwegeE.H.Vanhoorenbeke.

Er wordt gedacht om hem een foto-

toestel te kopen zodat hij ons ook

wat interessante beelden van zijn

werkinCaracaskanopsturen.

Het bijzonderste is gezegd. Het

Caracas-Hulpfonds bestaat. Plots

springt E H Vanhoorenbeke recht

als een duiveltje uit een doos. We

hadden zijn stem nog niet gehoord.

Hij had stil zitten luisteren. Zijn

grijs hoofd hangt wat omlaag als hij

spreekt en zijn stem is wat hees,

samengekropt in de keel. Maar het

komt er toch uit, eerst stil, maar dan

luider en heftiger terwijl zijn grij-

zekopdehoogteingaat.

‘Beste vrienden. Ik moet iedereen

bedanken die meegewerkt heeft om

het Caracas-Hulpfonds op te rich-

ten evenals de vele, vele mensen die

spontaan hun bijdrage gestort heb-

ben en aldus het fonds op gang hiel-

pen brengen. Ik moet niet enkel be-

danken in mijn naam maar vooral

in naam van mijn arme toekomsti-

ge parochianen. Ik verzeker jullie…

jullie bijdrage is niet voor mij maar

voorhen.

En toch… toch moet ik jullie nog

iets vragen. Willen jullie alstublieft

af en toe eens aan me denken in jul-

lie gebeden. ’s Zondag bijvoorbeeld

in de Eucharistieviering. Vraag dan

aan ons Heer dat Hij me de sterkte

zou geven om mijn moeilijke taak

aan te kunnen. Vraag Hem mij de

kracht te schenken om naar Caracas

te gaan, niet als iemand die de men-

sen daar iets komt opleggen maar

als een ‘broeder’ die komt helpen.

Ook al kunnen ze noch lezen noch

schrijven, ik moet en zal er leven

alsdeminsteonderhen.

Indien ik daartoe niet in staat ben,

dan zou ik beter niet vertrekken.

Bidt a.u.b., bidt. Mijn diepe dank

voor alles wat de Don Boscoge-

meenschap voor me doet. Mijn hart

blijft steedsbij jullie.

Nu moet ik vlug weg, hé mannen.

Ik moet nog naar Antwerpen. Merci

hé mannen! De groeten aan alle pa-

rochianen.’

Nog een stevige handdruk en weg

was hij. De sneeuw in. Wat een vent

hé,wateenkarakter!

CARACASHULPFONDS - Verslag van de stichtingsvergadering

LEUVEN+

Aanbodvoorgroepen

Zin in een leuke cultuur-histori-

sche uitstap met je vereniging, be-

drijf, familieofvrienden?

Wil je kennis maken met Leuven,

herinneringen aan jouw studen-

tentijd ophalen, genieten van een

hapje en een drankje onder bege-

leiding van een deskundige gids of

heb je een bepaald thema in gedach-

ten? Dan ben je bij Leuven+ aan het

juisteadres.

Opstapmeteenbegijn

Een Leuvense begijn neemt je mee

op een wandeling door het Groot

Begijnhof van Leuven en vertelt

over haar dagelijkse leven in de 17de

eeuw. Volgden de begijnen toen

nog de oorspronkelijke idealen van

soberheid, deemoed, en kuisheid?

Of namen ze het niet zo nauw met

hun geloften en genoten ze van

overvloedig gedekte tafels en dron-

ken en dansten ze naar hartenlust?

De begijn zal je - ook aan de hand

van getuigenissen van de mede-be-

gijnen voor de visitatiecommissie -

een relativerend en soms een beetje

ondeugend relaas brengen van haar

leveninhetbegijnhof.

Andere wandelingen: *Ontdek

Leuven *Universitaire wandeling

*Standbeeldenwandeling *Archi-

tectuur wandelingen *Leuvense

bierverhalen *Hapje Tapje *Luch-

tigLeuven

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagd bij Leuven+ Je reserveert je

gids best tenminste drie weken op voor-

hand. Alle wandelingen kunnen worden

gegidst in het Nederlands – Frans – Duits

– Spaans en… Leuvens. Een wandeling

van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met

een minimum van 75 euro. We voorzien 1

gids per groep van maximaal 25 personen.

Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond. Website: http://www.leu-

ven-plus.be Email: info@leuven-

plus.beTelefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)



Veertig jaar lessen voor de derde

leeftijd

Senioren die zich nog niet te oud

voelen om bij te leren, vinden

al veertig jaar hun gading bij de

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL). Van filosofie en economie

tot politiek en geneeskunde: alles

komtaanbod.

Roger (78) is één van de honderden

leergierige senioren die elke dins-

dagnamiddag de Pieter De Somer-

aula bezetten. De grootste aula van

Leuven, maar dat is geen overbodi-

geluxe.

“We hebben een heel gemengd

en heel trouw publiek. Naast veel

alumni, proffen en oud-perso-

neelsleden zien we ook gepensi-

oneerden zonder universitair di-

ploma maar mét een grote honger

naar kennis” zegt emeritus profes-

sor Willy Geijsen van UDLL. “We

richten ons op een groeiende markt.

Em. prof. Willy Geijsen (uiterst rechts) met, van links naar rechts, cursisten Lutgarde,

Marc, Hilde en Roger. © KU Leuven – Rob Stevens

Dat merk je ook aan de opkomst.

Bij lezingen rond muziek, medi-

sche of theologische thema’s zit de

aula stampvol. Vorig jaar haddenwe

meer dan 1500 leden. Toen moesten

er tijdens de lezingen zelfs mensen

op de trappen van de aula zitten. Dit

jaar hebben we het aantal leden be-

perkt tot 1250. Daarvan komen er

elke week 750 tot 800 naar de les.”

Geenbrossers

Mark en Lutgarde, een koppel ze-

ventigers, zijn al twaalf jaar lid

van de UDLL. Ze hebben vroeger

zelf aan de KU Leuven gestudeerd:

zij rechten, hij handelsingenieur.

“We komen zoveel mogelijk”, zegt

Lutgarde. “We leren hier elke week

ietsbij.”

“De UDLL moet weinig moei-

te doen om nieuwe leden aan

te trekken. Mond-tot-mondreclame

bewijst haar kracht”, weet ook Lut-

garde. “Vrienden en kennissen ver-

tellen het aan elkaar door. Als er ie-

mand met pensioen gaat, is er altijd

wel iemand die de UDLL als interes-

santetijdsbestedingaanbeveelt.”

Hilde ( 68) is maar sinds dit acade-

miejaar lid, maar meteen met volle

overtuiging. “Ik plan mijn agenda

in functie van de lezingen van de

UDLL ik wil geen enkele keer over-

slaan. Elk onderwerp is interessant

alshetgoedgebrachtwordt.”

Ook voor Roger zijn de sprekers

de grootste troef van UDLL. “Niet

iedereen in de zaal heeft even-

veel achtergrondkennis, of is ver-

trouwd met moeilijke terminolo-

gie. Demensen die hier komen spre-

ken, weten hoe ze iets op een ver-

staanbare manier moeten uitleggen.

Daarom kom ik elke week zo graag

naarhier. Ikbroszelden (lacht).”

Dorst

“We hebben een goede naam”, zegt

professor Geijsen. “We doen echt

inspanningen om kwaliteit te bie-

den.”

Aan interessante onderwerpen al-

vast geen gebrek. “Elke weten-

schapper die iets te vertellen heeft,

wil dat graag voor ons publiek

doen. Voor volgend academiejaar

hebben we een lijst met 160 voor-

stellen, waar we er 28 moeten uit-

kiezen.Eenluxeprobleem.”

Informatie:

alum.kuleuven.be/udll

Telefoon016324001

Lien Lammar / Campuskrant 27 april

2016

DE SENIOREN VAN DE SOMER

KALENDERBLAADJE

God sterft niet op de dag dat we niet

meer in een persoonlijke godheid

geloven, maar wij sterven op de dag

dat het leven voor ons niet meer

doorstraald wordt door de schitte-

ring van het steeds opnieuw ge-

schonken wonder, vanuit bronnen

dieiederverstandtebovengaan.

DagHammerskjold

LEZING IN SENIORAMA

“Podologie en het belang van goed

schoeisel”

door Filip Geudens, medewerker groep

VIGO

Datum: maandag 19 september 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Holsbeek naar Ab-

dij van Vlierbeek (Kessel-Lo) (15 km)

Woensdag 21 september 2016

Bijeenkomst om 9.30 u. busstation

Martelarenplein.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 25 43 07 en 016

633926

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten

*Vrijdag 16 september 2016 - Hulshout -

(80 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort of

10.00 u. Wijgmaalbrug. Verzeke-

ringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

*Dinsdag 20 september 2016 – Louvain-

la-Neuve - (75 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort. Ver-

zekeringverplicht.

Voormeerinfo:0496574782

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 22 september 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 27

septembervanaf13.30u.

Je kan vanaf nu maandelijks genie-

ten van een ontspannende gelaats-

verzorging.

Maggie komt eenmaal per maand

langs bij Seniorama om je een rust-

gevende gezichtsmassage te geven.

Gedurende 45 minuten zorgt ze

voor het reinigen van de huid, de

massage, een masker en indien ge-

wenst een lichte maquillage. On-

dertussen krijg je raad over hoe je

je huid gezond kan houden. Mag-

gie werkt uitsluitend met anti-aller-

gischeproducten.

Maak een afspraak via het onthaal

tel. 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving.

GSM, iPhone, smartphone

Wie vragen heeft over het gebruik

van zijn GSM, iPhone of smartpho-

ne kan op donderdag vanaf 10 u. een

afspraak maken met een lesgever.

Inschrijven via het onthaal van Se-

niorama tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Meebrengen: uw toestel, toebeho-

renenhandleiding.

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

BROCHURE ASSISTENTIEWO-

NINGEN ARRONDISSEMENT

LEUVEN

Er is veel vraag naar een brochu-

re Assistentiewoningen. Daardoor

is de stuurgroep Woonzorgcentra

druk bezig met het samenstellen

van een brochure Assistentiewo-

ningen arrondissement Leuven. In

september zal de brochure op het

onthaal te verkrijgen zijn tegen een

vergoedingvan€10.

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

4 FEDERATIE FRANDO

THEMAWANDELINGEN IN

LEUVEN

‘Ken-uw-stad’ en ‘Zomerwandelin-

gen’2016

Doorheen het jaar organiseert de

Koninklijke Leuvense gidsenbond

Leuven+ verschillende themawan-

delingen. Van maart tot juni en in

september en oktober kan je elke

derde zondag van de maand om 15

u. aansluiten bij een Ken Uw stad-

wandeling.

In juli en augustus ben je elke

woensdagavond om 19 u. welkom

op één van onze zomerwandelin-

gen.

Vijf eeuwen wetenschap aan de KU

Leuven

Zondag 18 september 2016 – 15 uur

Leuven is een innovatieve stad. Er

zijn de KU Leuven en de hogescho-

len. Je hebt IMEC, Bio-incubator

en verschillende spin off bedrijven.

FdF, de Vlaamse organisatie die on-

dernemingen inspireert tot innova-

tie en creativiteit is hier gevestigd.

Eeuwen geleden was dat niet an-

ders. De Leuvense instrumenten-

makers waren in de tijd van Vesali-

us enMercator beroemdomdekwa-

liteit en de precisie van hun meet-

toestellen. De ‘big bang’ theorie

werd in Leuven bedacht. Jan-Pieter

Minckelers, Pierre-Joseph Melsen,

Jean-Baptiste Van Mons: we kennen

hen vandaag vooral als naamgevers

aan Leuvense straten maar het zijn

stuk voor stuk grote wetenschap-

pers die belangrijke bijdragen heb-

ben geleverd aan hun onderzoeks-

domein.

Over hen, en over de evolutie van

het wetenschappelijk onderzoek in

onze stad hebben we het tijdens

deze wandeling die ook interessant

zal zijn voor wie ooit een hekel had

aanwis-ofnatuurkunde.

Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur.

Je kan individueel aansluiten. Je hoeft

niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per per-

soon.

Tickets worden verkocht aan het startpunt

van een wandeling.

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

daarna op “Toerisme”.

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)
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