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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De grote dingen gebeuren in stilte,

onhoorbaar kiemt het zaad in de akker

en stil ontplooit zich het verborgen begin

van ieder mensenleven.

Onze volgende meditatie gaat door
op maandag 26 september 2016.
In oktober zijn de meditaties op 10
en 24 oktober.
We komen samen om 20 uur in
de stille ruimte “Ademtocht” in
het Don Boscocentrum, Ortola-
nenstraat 6, Kessel-Lo.

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 21 september

20.00 uur Vergadering Parochie-
ploeg en Comité voor het Tijdelijke
in de Kristoffelzaal

Donderdag 22 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Zondag 25 september

12.00 uur Ontmoetingsruimte in de
Kristoffelzaal

Dinsdag 27 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Woensdag 28 september

14.00 uur Infonamiddag ‘Alterna-
tieve geneeswijzen’ in de Kristoffel-
zaal
20.00 uur Kerkraad in de Kristoffel-
zaal

PAROCHIEAGENDA

Woensdag 21 september

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

Donderdag 22 september

NM: Seniorencafé
AV: Buurtkoor PARCOEUR

Vrijdag 23 september

VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE
AV: BB Buurttheater

Zaterdag 24 september

Ganse dag: OKRA

Zondag 25 september

11-13u.: Zondagscafé
AV: Koor DISSONANT

Dinsdag 27 september

NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 28 september

20u.: Koor Blij Rondeel

HET HART VERLANGT

GERAAKT TE WORDEN
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AGENDA

SINT-FRANCISCUS

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 september

26ste zondag door het jaar

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

Zondag 2 oktober

27ste zondag door het jaar -

Parochiefeest

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Parochieadministrator
Jef Wauters
Assistent: Lieven Dries
Lector: Karel De Rocker
Zang: Koor Blij Rondeel en ensemble
Orgel: Herman Baumers
aansluitend een feestelijke receptie
in de parochiezaal.

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 september

26ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Hilde Pex
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 02 oktober

27ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 25 september

26ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 2 oktober

27ste 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.

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

In de leegte die je nalaat,

tastbare leegte, -

schittert je leven als een kostbare parel,

spreekt je leven als nooit tevoren:

zorgzame nabijheid,

kwetsbare tederheid,

bevrijdend verzet,

zachtheid en goedheid,

hunkering en verlangen.

Op donderdag 25 augustus namen
we, in het Don Boscocentrum, af-
scheid van Juliette Verbessem, echt-
genote van Frans Van Eynde. Zij
werd geboren te Duffel op 28 no-
vember 1930 en overleed op donder-
dag 18 augustus 2016.

Begin augustus waren Juliette en
Frans zestig jaar gehuwd. Half sep-
tember zouden ze dit vieren in
familiekring. ‘Wat zal ik zeggen
bij deze gelegenheid?’ vroeg Frans
zich af.
Maar plots was alles anders. Niet

met woorden maar met hun hu-
welijksfoto en een bloemstuk met
bloemen uit het bruidboeket op de
kist zegt Frans ons vandaag dat hun
samenleven na zestig jaar is vol-
tooid.

Juliette was één van de vrouwen
die in de bloeiperiode van deze pa-
rochie de Culturele Namiddagen
in het leven riepen. Dit initiatief
was een vorm van emancipatie van
vrouwen. Het was het gepaste ant-
woord op de vraag naar info en vor-
ming voor vrouwen die in die tijd
tot aan hun huwelijk in het ar-
beidscircuit werkten en later thuis
bleven werken in de zorg voor de
kinderen.
Zo heeft Juliette mee heel wat moge-
lijk gemaakt voor de vrouwen van
haar generatie.

De liefde die Juliette ons gaf zal ons nabij

blijven en kunnen wij op onze beurt ver-
der delen met elkaar.

Men moet niet wenen

om wat niet meer is,

maar gelukkig zijn

om wat is geweest.

Diegenen die ik liefheb verlaat ik om die-
gene die ik liefhad terug te vinden

Op zaterdag 6 september 2016 na-
men wij in de Sint-Franciscuskerk
te Heverlee afscheid van de heer
Felix Beullens, weduwnaar van
Marguerite Demolder, geboren te
Leuven op 13 mei 1929 en van ons
heengegaan in WZC Eduard Remy
te Leuven op 2 september 2016.
De Sint-Franciscusgemeenschap
zal hem gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2016.

Zwaar werden de dagen

en lang duurde de nacht

Hoe moeilijk is het vechten

bij het ontbreken van de kracht

Maar ondanks je verlies

van de strijd om het leven

Heb je ons een heel stuk geluk

en ontzettend veel liefde gegeven

Felix Beullens

IN MEMORIAM

Week van OKRA Sint-Francis-
cus Heverlee SEPTEMBER 2016

woensdag 21: voormiddag 9.30
uur teamvergadering. Namiddag:
Bezoek aan de Expo 100 jaar radio
in het Radiohuis, Boekhandelstraat
2 te Leuven: samenkomst op de pui
van het Stadhuis om 13.45 uur. -
gratis maar inschrijving 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 ini-
tiatief van de Basisschool De Ark en
wordt uitgewerkt door Ave Regina
vzw en Alvinenberg vzw.

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, Trinidad Singers

LAAT JE NIET OPWINDEN

DOOR DE TIJD

bzn

OKRA
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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



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.

Gevel stadhuis Leuven

Standbeeldenwandeling

Zoals de meeste steden telt ook Leu-

ven veel standbeelden. We wande-

len door het centrum waar de con-

centratie aan beelden en monumen-

ten het grootst is. We leggen een

parcours af dat de evolutie in de

beeldende kunst in de loop van de

19de en de 20ste eeuw illustreert. Zo

wandelen we bijvoorbeeld langs het

stadhuis waarvan de nissen vanaf

1849 worden bevolkt door beelden

van iedereen die tot dan toe belang-

rijkwasgeweest inLeuven.

Anderewandelingen:

*OntdekLeuven

*Universitairewandeling

*Opstapmeteenbegijn

*Architectuurwandelingen

*Leuvensebierverhalen

*HapjeTapje

*LuchtigLeuven

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagd bij Leuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

ken op voorhand.

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 eu-

ro. We voorzien 1 gids per groep van maxi-

maal 25 personen. Elk extra begonnen uur

kost 35 euro.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

vense Gidsenbond)

Leuven+

Het leven in gemeenschap maakt

ons scherper bewust van onze ei-

gen en van elkaars beperktheid,

armoede en soms zelfs totale on-

macht. Die ervaring komt altijd

pijnlijk aan en dikwijls zouden we

ze willen ontvluchten, desnoods

door de gemeenschap te verlaten.

Maar dan herinnert Jezus’ liefde-

volle houding er ons aan, dat een

mens tijd nodig heeft om alles en

zoveel meer te verteren. En die tijd

willen we elkaar in ieder geval gun-

nen, ook ten koste van lang en ge-

duldig wachten. Uiteindelijk wor-

den wij allen opgeroepen om ons

met de feitelijke persoonlijke en ge-

meenschappelijke armoede te ver-

zoenen. Deze pijnlijke “bekering”

draagt echter altijd rijke vrucht: de

communitaires helpen elkaar nede-

rig, eenvoudig en mild in het leven

testaan.

MarcVanTente

KALENDERBLAADJE

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADE-

RINGEN

InSint-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

InhetDonBoscocentrum

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

Bidden wij voor een dienstbare

kerk, die zich niet gedraagt als een

tempel, maar als een bouwwerf, in

dienst van armen en verdrukten

met het evangelie van de vrede als

leidraad.

Bidden wij heel speciaal voor onze

paus Franciscus, dat hij gesteund

door zijn gelovigen, de moed en de

kracht mag blijven vinden om op

te komen tegen financieel en eco-

nomisch onrecht, zowel binnen als

buiten de kerk; dat hij mogelijkhe-

den blijft vinden om het onrecht

onverbloemdtebenoemen.

Bidden we ook voor onszelf dat

we in onze eigen omgeving blijven

zoeken naar een gepaste manier van

geven, niet om ons eigen geweten te

sussen, maar wel om te komen tot

menswaardige oplossingen voor al-

lendieonspadkruisen.

Bidden we even in stilte voor allen

diewezoergmissen…

3FEDERATIE FRANDO

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Opening van het 41ste cursusjaar

Dinsdag 27 september 2016

10.30 uur: Plechtige eucharistievie-

ring in de Begijnhofkerk Sint-Jan-

de- Doper, Groot Begijnhof Leu-

ven, gecelebreerd door professor

Jacques Haers en opgeluisterd door

het “Leuvens Vocaal Ensemble Pro

Arte” o.l.v. Liliana Duma, aan het

orgel begeleid door em.prof.dr. Ra-

oulVereecken.

14.00 uur: De Amerikaanse presi-

dentsverkiezingen van 2016. Over

kiezers, kandidaten en uitslagen

Prof. Bart Kerremans (Faculteit So-

cialeWetenschappen)

Op zoek naar Utopia – Leuven 1516

De grote herdenkingstentoonstel-

ling in M – Museum Leuven toege-

licht

Prof. Jan Van der Stock (Faculteit

Letteren)

Dinsdag 4 oktober 2016

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD
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Godis… (naarpsalm68)

God is de Reisgenoot. Waar Hij wegen

wijst biedt dewoestijnwater, komenmen-

senthuis.

God is de Rechtvaardige. Waar Hij ons

meten ijkt wordt schijn doorzichtig,

komtwaarheidboven.

God is de Helende. Waar Hij onze dagen

telt draagtHij op handen alles wat breekt.

LezinguithetboekLeviticus

Op de sabbat wordt het werken ge-

staakt.Diedagwordt ookdedagvan

de verzoeningen genoemd, verzoe-

ning vragen voor het aanschijn van

de Ene. Het is een dag om zich te

verootmoedigen tegenover de Heer,

eendagvanheiliging.

UithetevangelievolgensLucas

Jezus komt op een sabbat in het

huis van een vooraanstaande Fari-

zeeër en geneest een mens die lijdt

aan hongeroedeem. Dat mag niet op

een sabbat, volgens de Farizeeërs.

In drie parabels omtrent de maaltijd

verduidelijkt Jezus welke houding

de ware Israëliet moet aannemen te-

genoverdeThora.

Jezus promoot een levenshouding

waarbij de zwakken en de armen

voorgaan op de machtigen en wel-

gestelden.

Duiding

1.Op een sabbat is Jezus te gast inhet

huisvaneenFarizeeër.

Dat is niet onbelangrijk. Voor de jo-

den is de sabbat heilig. Het is de ze-

vende dag en betekent halt houden,

stoppenmetwerken.

Het is één van de tien woorden:

Houd de sabbat in ere, het is een heili-

ge dag. Zes dagen lang kunt u wer-

ken en al uw arbeid verrichten,

maar de zevende dag is een rust-

dag, die gewijd is aan de Heer, uw

God; dan mag u niet werken. Dat

geldt voor u, voor uw zonen en

dochters, voor uw slaven en sla-

vinnen, voor uw vee, en ook voor

vreemdelingen die bij u in de stad

wonen.Want in zes dagen heeft de

Heer de hemel en de aarde gemaakt,

en de zeemet alleswat er leeft, en op

de zevende dag rustte Hij. Daarom

heeft de Heer de sabbat gezegend en

heiligverklaard.

Als zelfs slaven en slavinnen vrij

zijn op de sabbat betekent dit dat

ook elke onderdrukking stopt.De

genezing door Jezus zet de beteke-

nisvandesabbatopscherp.

2. De vooraanstaande Farizeeër zal

heel wat mensen uit zijn groep aan

tafel genodigd hebben.Jezus ziet

hoe zij de beste plaatsen innemen.

Zij zijn immers overtuigd van hun

waardigheid, van hun eigen gelijk:

niemand kent de Thora en brengt

deze in praktijk als de Farizeeërs.

Maar is dat zo? Vraagt de Thora niet

eenandere levenshouding?

In drie parabels omtrent de maaltijd

zal Jezus zijn gastheer en alle geno-

digden duidelijk maken welke hou-

ding een ware Israëliet volgens de

Thoradientaantenemen.

Daarom grijpt Jezus naar het hart

van de Thora, naar het boek Leviti-

cus, waar men ons leert over de sab-

bat onder de sabatten, deze van de

groteverzoendag.

De sabbat vraagtniet alleendat je elk

soortwerk niet doet,maar ookdat je

je buigt, je nederig opstelt. Veroot-

moedigen, zo vertaalt de Statenver-

taling, en betekent tegenover God

zijn fouten erkennen en berouw to-

nen.

Het doet me spontaan denken aan

dat ander verhaal van Lucas dat van

de Farizeeër vooraan in de tempel

en de tollenaar achteraan. De Fari-

zeeër is vol van zichzelf en is de Ene

dankbaar dat hij niet is als deze tol-

lenaar achteraan de tempel. De tolle-

naar daarentegen vraagt de Ene ne-

derigombekering.

Dit is een parallel verhaal. Volgens

de Thora heeft de tollenaar de juiste

houding,ennietdeFarizeeër.

3. Het verdict van de drie parabels

is hard voor de groep Farizeeërs. Ik

zeg jullie: Geen van de mannen die

waren genodigd, zal van mijn maal-

tijdproeven.

Door hun hoogmoedige houding

sluiten ze zichzelf uit de samenle-

ving.

Toch is niet alles verloren. Zo zal

blijken uit het vervolg, het 15de

hoofdstuk van Lucas dat wij vol-

gendeweeklezen.

Leggen de parabels vandaag aan op

scheiding en uitsluiting, de drie pa-

rabels van volgende week zijn ge-

richtophetbijeenbrengen.

Via drie parabels vraagt Jezus de Fa-

rizeeër te worden als de tollenaar en

dus de juiste levenshouding, deze

van de ware Israëliet, aan te nemen

4. De grote fout van Israël was dat

zij een koning wilden als de ande-

re volken en God niet meer als de

Ene erkenden. Zij verlangden terug

naarEgypte.

Vandaar de gevraagde houding die

Jezus zal concreet maken als die van

de dienaar: niet heersen, maar die-

nen.

Tafelgebed:Degansandere

Jij bent onze boekhouder niet, maar

de gans andere, een God van belof-

te: leven voor ieder hier op aarde.

Op één honderdste nauwkeurig be-

reken jij niet onze balans van goed

enkwaad.

Jij nodigt ons uit in alle vrijheid te

groeien in menswording naar jouw

beeld.

Onberekenbaar stel jij je borg voor

het leven eindeloos geschonden, in

dekiemvermoord.

Jij nodigt ons uit geen mens af te

schrijven, maar hem zoveel ruim-

te te geven als nodig om voor het le-

ventekiezen.

Geen zeven maar zeventig maal ze-

ven kansen om de dodelijke cirkel

van kwaad naar erger, van gewro-

kenwraaktedoorbreken.

Zo wordt het mogelijk dat wij ons-

zelf overtreffen groter dan ons hart:

verzoening en barmhartigheidnaar

jouwbeeld.

Jij nodigt ons uit ons leven en sa-

menleven niet te bouwen op geldge-

win, kopen en verkopen, de mens

als product: arm of rijk, oud of

jong,blankofgekleurd.

Leven Leven verweeft zich tot sa-

menleven, tot verbondenheid op

basisvanhetdelen.

Deel dan naar het voorbeeld van Je-

zus van Nazareth het brood van je

leven tot overvloedige verzadiging.

Jouw barmhartigheid, jouw gerechtig-

heid zoveel groter dan ons economisch

denken, ons rechtvaardigheidsgevoel her-

leidt, teruggebracht tot wiskundige be-

werkingen, stelt ons de vraag, daagt ons

uit telkens weer onszelf te overtreffen,

mens te worden naar jouw beeld -de gans

andere-onzeVader. (JefWauters)

JefWauters –Uit de viering van 28 augus-

tus inhetDonBoscocentrum

UITNODIGING TOT EEN ANDERE LEVENSHOUDING

Nazomermidweek

Van maandag 10 oktober 2016, 19 uur, tot

vrijdag14oktober2016, 16uur

Waargaanwevoor?Genieten!

Maandag gaan de deuren open van-

af 16 uur: samenkomst op eigen rit-

me, neuze neuze en installeren in

dekamers.

Voor de 1ste avond is er een eenvou-

dig, sober maal met lekkere soep en

broodvandestreek.

Na het ontbijt maken we onze pick-

nick en rond 9.30 uur volgen we

onze gids door de ongerepte na-

tuur.

Voorzie jezelf van een brooddoos,

een drinkbus en iets om op te zitten

indienhetgrasnat is.

Na de wandeling is er tijd voor…Al-

les!

Voor het avondmaal even samen

overleggen en dan gezellig tafelen.

Een week gewoon genieten in Het

Molenhuis van de herfst maar voor-

alvanelkaar!

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken, kussensloop, war-

me kleren en regenjas, toilet-

gerief, laarzen, wandelschoenen,

zaklampen, rugzakje, drinkbeker

endrinkbus,huispantoffels

Kostprijs: Volwassenen: 80 euro,

kind 13-18 jaar: 64 euro, kind 6-12

jaar: 48 euro, kind 4-5 jaar: 32 euro

Maximum aantal deelnemers is 16.

Inschrijvenvoor 1oktober2016.

Verantwoordelijke: Fannie Van Den

Bogaerde en Freddy Ghijselinck,

Serafijnstraat 26, 9000 Gent /

0494 64 02 76 / freddy.ghijselin-

ck@hotmail.com / bankrekening:

BE19 0010 2694 9912 / Vermelding:

Herfstmidweek2016+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Holsbeek naar Ab-

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

Woensdag21 september2016

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

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag27september2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

Fietsdagtochten

Donderdag 29 september 2016 – Wezem-

beek-Oppem–meestalvlak– (70km)

Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort. Ver-

zekeringverplicht.

Voormeerinfo:0478363037

LEZING IN SENIORAMA

“Tandkronenenimplantaten”

doorChristianDepauw, tandarts

Datum: maandag 26 september 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies

en instellingen van je digitaal foto-

toestel en is de handleiding te com-

plex? Dan kun je hier individuele

hulpkrijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoorbijSenioramaterecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22

2014.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Meebrengen: fototoestel, handlei-

ding en eventuele benodigdheden

zoals geheugenkaartje of aansluit-

kabelenz.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

Seniorama
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