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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mens is geroepen om het leven te le-
ren kennen en begrijpen tot in zijn diepste

zin. Steeds heeft hij gehoor gegeven aan

die oproep, steeds heeft hij getracht het

mysterie van zijn oorsprong te doorgron-
den.

Dank zij de vermogens die hem werden ge-
geven: verstand, wil, gevoel, intuïtie…is

hij in staat kennis op te doen van de waar-
heid omtrent zichzelf, de wereld en het

universum. Hij denkt na over het Zijn, de

verborgen grond van het bestaan in tijd en

ruimte.

(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte

– Egbert Aerts )

In december gaat op maandag 19
de laatste meditatieavond van 2016
door.
We komen weer 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 14 december

14.00 uur Gezellig samenzijn Sama-
na Sint-Antonius en Park Heverlee

Donderdag 15 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 16 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Zondag 18 december

12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-
ruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 20 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 22 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

PAROCHIEAGENDA

KALENDERBLAADJE

Het mag dan ook niemand ver-
wonderen dat, na een periode van
enthousiast praten over een reli-
gieloos en geseculariseerd chris-
tendom thans meer gelovigen het
woord willen teruggeven aan de
mystiek. Mysticus is niet hij die
ontgoocheld geraakte over zijn uit-
wendige activiteiten of over zijn
mislukte inzet voor de medemens
en zich daarom terugtrok in de
vrede van de stille inwendigheid.
Mysticus is hij, die boordvol van
de door hem beleefde liefdesrelatie,
vanuit die volheid precies gestuwd
wordt naar de medemens toe. H.

Arts

Gij vervult ons met hoop. Blaas
voor ons de vonk aan en de gloed zal
ons warmen en aanstekelijk maken.

Franciscusviering 1e zondag Advent

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 december

4de zondag van de Advent

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Verzoeningsviering
Jaargetijde voor een parochiaan
Voorganger: pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Raoul Vereecken

Zaterdag 24 december

Kerstwake

22.00 u. Kerstwake van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Lector: Annemie Mennes en François
Barrette
Zang: Pieter Vanderveken en Guy
Saenen
Piano: Johan Van Audenhaege

Zondag 25 december

Kerstdag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de familie Bovens-
Liesenborghs
Intentie voor de familie Mertens-
Heylen, Fenna Huygen en Jef
Mertens
Voorganger: Marcel Doms
Assitent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Maandag 26 december

2e Kerstdag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: pastor Jef Bulckens
Lector: Jaak Jaeken

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 december

4de zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Homilie: campagnefilm
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 24 december

Kerstavond - Geboorte van de Heer

20.00 u. Feestelijke Kerstviering
opgeluisterd door het Sint-
Antoniuskoor
o.l.v. Toon Maes
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en
Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 25 december

Kerstmis - Geboorte van de Heer

11.00 u. Feestelijke Kerstviering
opgeluisterd door het Sint-
Antoniuskoor o.l.v. Toon Maes
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Myriam Neves en Caroline
Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 18 december

Vierde zondag van de Advent

10.30 u. Viering

Zaterdag 24 december

Vooravond van Kerstmis

22.00 u. Kerstnachtviering

Zondag 25 december

Kerstmis

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

VLIERBEEK

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

VECHT NIET

TEGEN DE STORM

MAAR DANS TUSSEN DE

REGENDRUPPELS DOOR bzn

VIERINGEN

Het is opnieuw advent, de voorbe-
reidingstijd op kerstmis.
Voor de één de gezelligste periode
van het jaar, de lichtjes, de kerst-

Laten we vandaag de eerste kaars ontsteken.

boom, de pakjes, de korte dagen én
straks kerstmis.
Voor de ander de donkerste perio-
de van het jaar, donker, koud, een-

zaam, kil ...
In de liturgie is de advent altijd weer
een tijd van wachten en verwach-
ten, een tijd van belofte en uitkij-
ken naar ...
Maar ook een tijd van engagement
en solidariteit met al wie in onze sa-
menleving met armoede wordt ge-
confronteerd.
Dit jaar is het niet anders. We zul-
len aandacht geven aan de actie van
Welzijnszorg. Van de mensen op
de affiche zullen we horen dat die
belofte pas werkelijkheid kan wor-
den als wij allen samen de handen
aan de ploeg slaan. Ook in onze
parochie willen we hier concrete
werk van maken als we een warme
gemeenschap willen zijn. Je hoort
hierover meer in de komende zon-
dagen.
Zondag na zondag zullen we het
licht op de adventskrans zien groei-
en. De kleine lichtjes die ons vertel-
len van Gods grootse belofte dat een
nieuwe wereld in vrede én harmo-
nie mogelijk is.
Laten we vandaag de eerste kaars
ontsteken.

De nacht loopt ten einde,

de dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis zal
weten wie zijn Heiland is. Onver-
wacht komt van heind’ en ver de
Mensenzoon, de morgenster.

Franciscusviering 1e zondag Advent

advent, de voorbereidingstijd op kerstmis
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500 jaar geleden zag ‘Utopia’ het levens-

licht

DE IDEALE WERELD, gedrukt in

Leuven

Een “gouden boekje, niet minder

heilzaam dan grappig” dat gaat

over “de ideale republiek en over

het nieuwe eiland Utopia”. Dat be-

looft de titelbladzijde van Utopia

van Thomas More, in december 1516

gepubliceerd door Dirk Martens.

Niets deed op dat moment vermoe-

den dat het zou uitgroeien tot het

belangrijkste boek ooit in Leuven

gepubliceerd, een klassieker uit de

wereldliteratuur. Maar hoe kwam

het tot stand en hoe ziet die ideale re-

publiek er dan wel uit?

Mei 1515. Thomas More maakt deel

uit van een diplomatieke missie

naar Vlaanderen die de wolhandel

met Engeland uit het slop moet

halen. De onderhandelingen lopen

stroef, of beter: ze lopen helemaal

niet. More maakt een uitstapje van

Brugge naar Antwerpen, waar zijn

goede vriend Erasmus hem intro-

Copyright: Universiteitsbibliotheek &

Kunst en Erfgoed KU Leuven De

Universiteitsbibliotheek liet deze gravure

uit een eigen editie van het boek uit 1518

inscannen en volgens de historisch correcte

regels van de kunst inkleuren. Links onder

zien we Hythlodaeus in gesprek met

Thomas More.

duceert bij stadsgriffier en huma-

nistisch geestverwant Pieter Gillis.

Daar maakt More goed gebruik van

wat zo schaars is in zijn leven: vrije

tijd, genoeg om een nieuw project

vorm te geven. Hij schrijft er een

groot deel van wat Utopia zou wor-

den, een boek dat hij zal voltooien

na zijn terugkeer in Londen. Het

vormt een bijzonder levendige aan-

klacht tegen wat er mis is met de

tijd, een origineel voorstel over hoe

het in een ideale wereld beter zou

kunnen.

Praatjesmaker

Het was inderdaad een erg woeli-

ge periode : De paus, Frans I, Ka-

rel V en Hendrik VIII bekampten el-

kaars macht. De middeleeuwse sta-

ten zongen hun zwanenzang. De

Reformatie stond voor de deur. Cha-

os dreigde alom – behalve in het

boek,vanMore.

Dat is opgebouwd als een fictie-

ve dialoog. Samen met zijn gast-

heer Pieter Gillis ontmoet More bij

de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwe-

kerk een eigenaardige maar uiterst

spraakzame Portugees, Raphaël Hy-

thlodaeus. De naam betekent zoveel

als ‘praatjesmaker’ of ‘onzinverko-

per’. Het is één van de vele slim-

migheden waarmee More zich in-

dekt tegen de mogelijke gevolgen

van zijn soms gedurfde stellingen:

het zijn maar praatjes van een bab-

belaar.

Maar hoe ziet die ideale republiek

van More er dan wel uit?

Hythlodaeus heeft vijf jaar in Uto-

pia gewoond, kent het land dus

door en door en geeft er een bijna

encyclopedisch overzicht van. Het

lijkt uiterlijk soms verdacht veel op

Engeland en Londen, maar is er ook

compleet de tegenpool van, met zijn

voorliefde voor vrede, zijn afkeer

van hebzucht, zijn godsdienstvrij-

heid. Geld en goud zijn er van geen

tel. Er zijn crèches, euthanasie is

mogelijk, en mogelijke huwelijks-

partners krijgen elkaar eerst naakt

te zien, kwestie van latere teleur-

stellingen te voorkomen. Slavernij

is er wel, maar niet erfelijk. En het

leven is er zo goed dat buitenlan-

ders liever slaaf zijn in Utopia dan

vrij ineigenland.

De Utopianen werken slechts zes

uur per dag. Dat kan, omdat werke-

lijk iedereen ingeschakeld wordt en

omdat ze zich ontdaan hebben van

nutteloze activiteiten en beroepen

– de advocatuur, om er maar één te

noemen… De bewoners brengen de

vele vrije tijd door met studie; “in

de basisvakken muziek, argumen-

teren, algebra en meetkunde zijn ze

net zo ver gekomen als onze voor-

vaderen”.In de vrije ontwikkeling

van hun geest ligt volgens de Uto-

pianen de sleutel tot een gelukkig

leven.

Geen plaats

Als More het handschrift voltooid

heeft, stuurt hij het naar Gil-

lis en Erasmus. Die laatste sugge-

reert een betere titel. More zelf had

zijn boekje oorspronkelijk Nusqua-

ma genoemd. Latijn voor “ner-

gens”. Maar het Griekse neolo-

gisme dat Erasmus als alternatief

voorstelde, u-topia – letterlijk “geen

plaats” of “nergensland” –sloeg

duidelijk beter aan en vind je nu

ook terug in de belangrijkste we-

reldtalen. Het lijkt bovendien op

eu-topia, “het goede land”, wat dan

weer mooi aansluit bij de inhoud

vanhetboek.

Dirk Martens

Erasmus voegt er nog enkele epi-

grammen en een inleidende brief

van Pieter Gillis aan toe, en de uit-

gave wordt toevertrouwd aan Dirk

Martens. Hij was uitgever van de

universiteit, en gaf ook de werken

van Erasmus zelf en tal van andere

humanisten uit. In zijn drukkerij

op de hoek van de Naamsestraat en

de Standonckstraat verzorgt Mar-

tens eind 1516 de eerste druk van

Utopia.

Vanaf dan kan het boek zijn vreed-

zame verovering van de wereld be-

ginnen.

Ludo Meyvis

Campuskrant KU Leuven, 28 sep-

tember 2016

UTOPIA

Wachten…

Wachtenisgeduldhebben

maarveelmeerdandat!

Het is met een groot hart verlangen

naarwatkomenzal.

Wachtenisnietvooruitlopen

maardetijdafwachten,

niet zenuwachtig, niet vervelend,

maarjeverblijden

inwatkomenzal,

inwiekomenzal.

Wachtenisweten

datalleszijntijdheeft.

Wachtenisopdeuitkijkstaan,

ishopenenverlangen,

iswaakzaamzijn.

Wachtenisgeentijdverliezen

maarhethartgereedmaken,

is bezig blijven of tot rust komen.

Wachtenisbeheersing,

isvertrouwenook.

Wachtenisbezinnen,

wachtenisbeginnen

metdatwaarhetomgaat.

Wachteven…

GodgeeftzijnWoord!

“Wachten is bezinnen” van Frans Weerts

Al wie dolend in het donker,

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder,

op de nieuwe morgen wacht.

Vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.

Onze lasten zal hij dragen,

onze onmacht totterdood

geeft als antwoord op ons vragen

ons zichzelf als levensbrood:

nieuwe vrede zal er dagen,

liefde straalt als morgenrood.

Franciscusviering 1e zondag advent

Wachten is bezinnen
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Advent.

Ergens tussen licht en donker,

zoekend en verwachtend,

kijken wij uit naar wie komen zal:

Hij die hoop en toekomst brengt,

bevrijding en vrede voor alle volken.

Als teken van die hoop,

steken we de eerste kaars aan.

Eerste zondag van de Advent

in Sint-Antonius

Woensdag 14 december

VM: Samana voorbereiding feest en

14-17u. kerstfeest met kerstconcert

Franciscuskoor

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 15 december

NM: Seniorencafé met matcurling

AV:BuurtkoorPARCOEUR

Vrijdag 16 december

VM:DeArk

NM:BarMichotte

zondag 18 december

11-13u.:Zondagscafé

NM:GastvrijMichotte

AV:KoorDISSONANT

Dinsdag 20 december

NM:Seniorencafé

Woensdag 21 december

9.30 u.: OKRA Kerngroepvergade-

ring

14u.:BuurtgroepMichotte

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA FRANCISCUS

MOLENHUIS BERISMENIL

Voel jij je geroepen om een Mo-

lenhuisactiviteit te helpen organi-

seren?

In het bijzonder voor de wandel-

weekends zoeken wij nieuwe men-

sen die zich vrijwillig willen enga-

geren.

Misschien was jij jarenlang één van

de deelnemers en wil jij het deze

keeropjounemen?

We helpen je graag bij de organisa-

tieervan!Geefeenseintjeaan:

contact@moulindebellemeuse.be

Vanhartedank!



4 FEDERATIE FRANDO
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2.Detijdenveranderensnel.

Onze samenleving vormt zich in

sneltempo om van een industriële

naareendigitalesamenleving.

Zo zullen bv. wind en zonne-ener-

gie de fossiele brandstoffen vervan-

gen.

Deze structurele veranderingen ra-

ken alle sectoren, ook de religieuze.

Kerk en geloof ontsnappen hier niet

aan.

De tijd dat dit centrum 1300mensen

per weekend herbergde is lang ver-

vlogen.

De zichtbare veranderingen bin-

nen de kerk die we vandaag duide-

lijk kunnen vaststellen is een pro-

ces dat lang geleden werd ingezet,

zelfs lang voor de stichting van

dezeparochie.

God is al lang nietmeer de almachti-

ge die wij ter verantwoording kun-

nen roepen voor alles wat in onze

wereld misloopt; Hij is al lang niet

meer de stoplap die de gaten vult

van ons wetenschappelijk niet-we-

ten.

“God heeft deze wereld via het

kruisverlaten.

Hij is machteloos en zwak in de we-

reld, en alleen op die manier is Hij

metonsenhelptHijons“,

zo schrijft de protestantse domi-

nee en theoloog Dietrich Bonhoef-

fer vanuit zijn gevangenschap tij-

densWOII.

John Robinson in “Eerlijk voor

God”, Dorothee Sölle in “Plaatsbe-

kleder”, Edward Schillebeeckx in

“Jezus, het verhaal van een leven-

de” werken de inzichten van Bon-

hoefferverderuit.

Zo zouden we Bonhoeffer de eerste

theoloog van de moderne tijd kun-

nennoemen.

Een christen moet zo leven alsof er

geen god bestaat, zo besluit Bon-

hoeffer.

Jezus wordt zijn voorbeeld: In Je-

zusisGodmensgeworden.

God is niet langer de monarch op

zijn troon maar is ons nabij geko-

men.

In zijn vernedering aan het kruis

onttroont Jezus de hoge ‘God’ en te-

gelijkertijd in zijn opstanding ver-

hefthijdevernederdemens.

Zokunnenookwij leven

solidairmetdemens innood,

solidairmetde lijdendemens,

solidairmetdeminstemens.

3. En nu? Hoe verder? Kunnen wij

verdergaanvolvanhoop?

Vandaag begint een nieuw kerke-

lijk jaar met de eerste adventszon-

dag. Wij lezen dan uit de profetie

van de profeet Jesaja. Jezus van Na-

zareth heeft zichzelf verstaan in de

profetische lijn van deze Jesaja. Het

woord van leven, het woord van de

Enegafrichtingaanzijnleven.

De uittocht uit Egypte verstond hij

als een wegtrekken uit een samenle-

vingsmodel van heersen en onder-

drukken, van mens boven mens om

een samenleving op basis van ge-

lijkheid, solidariteit en vrijheid op

tebouwen.

In zijn essentie, in wezen, is de uit-

tocht voor Jezus, een uittocht uit de

macht,erafstandvandoen.

4. Syrië, Jemen, Afghanistan, het

hele Midden-Oosten, waar niet in

deze wereld, zien wij het lijden van

zoveel mensen en volkeren, ver-

oorzaakt door zij die macht bege-

ren,diemachtuitoefenen.

Ik ben er van overtuigd dat het

woord van Jesaja nog kracht van

spreken heeft: de dienaar, de mens

zonder macht, schept toekomst.

Wil de kerk nog toekomst hebben

zal zij hierop moeten inzetten: be-

geer geen macht, word dienaar. Dit is

haarkernboodschap.

Zij kan inspirerend werken op allen

die leiding geven, zij kan hen hier-

invoorgaan.

‘Als de kerk niet dient dan dient

zij tot niets’ zei ooit Jaques Gaillot,

bisschopvanEvreux.

Het is vandaag onze opdracht als

christen: dienaar te worden, mens zon-

dermacht.

Met deze levenshouding kunnen

wij eveneens de wereldvrede bevor-

deren door de dialoog aan te gaan

met joden, moslims en christenen:

elkaars denken en geloof leren ken-

nenenbegrijpen.

Muziek: Concertband -You rai-

se me up

III Een mens Zonder macht

Geloofsbelijdenis

Wijgeloveninjou,

Vader,bronvanleven,

eenstemdieonswegroept

uitangstendoodvandaan.

WijgeloveninJou,

Jezus,wegten leven,

eenvoorbeelddieonstoont

hoedienenlevendoet.

WijgeloveninJou,

Geest, inspiratiebron,

kracht, troosterenhelper

inonzegemeenschap.

WijgeloveninJou,

gemeenschapvanmensen

waariederwelkomis,

de minste mens het meest.(Jef Wau-

ters)

Voorbeden

1. Jij, Ene, maak ons tot uw gemeen-

te. Wees de stem die ons geweten

wekt.

In deze adventsperiode vraagt wel-

zijnszorg onze aandacht voor de ar-

meninonsmidden.

Mogen wij dienaars worden, die geen

macht begeren en bewogen worden door

hunverhaal.

2. Jij, Ene, maak ons tot uw ge-

meente. Wees de stem die ons gewe-

tenwekt.

Vandaag zijn wereldwijd meer dan

60 miljoen mensen op de vlucht:

deels voor oorlog, maar ook door

klimaatverandering, gebrek aan so-

ciale bescherming, medische ver-

zorging, onderwijs – kortom door

gebrekaantoekomst.

Mogenwijdienaarsworden,

diegeenmachtbegeren

diegeenmurenoptrekken

enbewogenwordendoorhunverhaal.

3. Jij, Ene, maak ons tot uw gemeen-

te. Wees de stem die ons geweten

wekt.

De rijkste één procent van de we-

reldbevolking bezit de helft van alle

rijkdom. De extreme ongelijkheid

tussen arm en rijk loopt uit de

hand,elkjaarmeer.

Mogenwijdienaarsworden,

diegeenmachtbegeren

die zich inzetten voor een herverdeling

dat levenmogelijkmaaktvoor ieder.

4. Jij, Ene, maak ons tot uw ge-

meente. Wees de stem die ons gewe-

tenwekt.

‘Als de kerk niet dient dan dient

zij tot niets’ Paus Franciscus beleeft

zijn leiderschap als een dienaar, so-

lidairmetdelijdendemens.

Moge hij iedereen in kerk en samenleving

- die leidende functies uitoefenen - inspi-

reren tot dezelfde dienende houding het

welzijnvanallenbevorderend.

5. Geen vrede tussen de naties zon-

der vrede tussen de godsdiensten!

Geen vrede tussen de godsdiensten

zonder dialoog tussen de godsdien-

sten!

Geen dialoog tussen de godsdien-

sten zonder mondiale ethische nor-

men!

Mogenwijdienaarsworden,

diegeenmachtbegeren

diededialoog tussen jodendom

christendomenislambevorderen.

Wij denken aan de zieken, speciaal

aan Zuster Emilienne op palliatie-

ve, alsook aan alle overleden paro-

chianen en muzikanten van de con-

certband, met name ook hun secre-

taris-bassistFonsVerheyden

Communiemuziek: Concert-

band - You never walk alone

Hoe verder?

De voorbije tien jaar hebben wij de

toekomstvoorbereid.

Het vernieuwd centrum wordt veel

gevraagd en staat ten dienste van de

gemeenschap.

De kerkraad staat in voor het beheer

endeverhuurvanhetgebouw.

De concertband zal in opdracht van

de kerkraad voor de concrete uitvoe-

ringvandeverhuurzorgen.

Verdere informatievia

www.donboscocentrum.be

Onze Don Bosco gemeenschap zal

in het komend jaar samen met zes

andere gemeenschappen deel uit-

maken van de Pastorale zone Kes-

sel-Lo.

Ikzelf zal het komend half jaar een

vlotte overgang en integratie mee

helpenvormgeven.

Pastorale activiteiten zoals vormsel

en eerste communie worden door

hetgrotegeheelverzorgd.

Wij zullen elkaar om de twee weken

kunnen blijven ontmoeten tijdens

de viering in Ademtocht en nadien

bijeendrankje indebar.

Ook tijdens de sterke tijden van ad-

vent en kerstmis, goede week en Pa-

sen en andere feestdagen kunnen

wijelkaartreffen.

Het blijft eveneens mogelijk zijn

uitvaart in zijn vertrouwde omge-

ving van dit Don Bosco gemeen-

schapscentrum te laten doorgaan.

Verdere informatievia

www.ademtocht.be

(Uit de feestelijke misviering van Jef

Wautersopzondag27november2016.

Over de toespraken van parochianen, en

hun geschenken, over de receptie en het

huldelied aan Jef hebben we het een vol-

gendeweek.)
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WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 15 december 2016 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 21 december 2016 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016633926

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Het kapitalisme volgens Piketty”

door Walter Van Trier, prof. Sociale Eco-

nomie,UGent

Datum: maandag 19 december 2016

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 20

decembervanaf13.30u.

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. Maggie

werkt uitsluitend met anti-allergi-

sche producten.Maak een afspraak

via het onthaal tel. 016 22 20 14 of

onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag22december2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

SCRABBELEN, SCHAKEN EN

RUMMIKUB

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

of rummikub? Het verhoogt je

concentratievermogen en verbetert

je logisch denken. Daarom wordt

schaken en scrabbelen sterk aanbe-

volenvoorsenioren.

Indien je je geheugen progressief

wil verbeteren, kan je bij Seniorama

elke woensdagnamiddag van 14.00

u. de schaak-, rummikub-en scrab-

blekunstbeoefenenofaanleren.

Deze activiteiten gaan ook door tij-

densdeschoolvakanties!
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