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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is niet iets wat je af en toe een

uurtje doet. Het is een levenslange verken-

ning, of anders gezegd, het is de verken-

ningvanditmoment.

Het is geen pad of geen weg. Het is de

ruimtediealles laatzijn.

Joan Tallifson

In februari mediteren we nog sa-

men op maandag 27 februari.

In maart op maandag 13 en maandag

27 maart.

Afspraak om 20 uur in de stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 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

De mensen moeten individueel ver-

anderen, denk ik, wil men ooit tot

echte veranderingen in de samenle-

ving komen. Iemand moet zeggen:

“Ik doe dit niet!”...

Er zal niet veel veranderen, zolang

er bij mensen geen terugkeer is naar

wat men noemt “inwendigheid”;

vanuit die inwendigheid ziet men

alles vanuit een heel ander perspec-

tief, een andere dimensie, en als die

er niet is, dan kan je gelijk welke

structuur uitbouwen, dan blijft het

lijk voorheen.

L. Vander Kerken

KALENDERBLAADJE

Jezus maakt duidelijk dat Hij geens-

zins wil breken met de Joodse tra-

ditie waaruit Hijzelf is voortgeko-

men.

Jezus vervolgt zijn Bergrede en

roept ons op tot een gerechtigheid,

die die van schriftgeleerden en Fari-

zeeën ver overtreft.

Hij nodigt ons ertoe uit niet te le-

ven naar de letter, maar naar de

geest van de Thora en meer te doen

dan het gewone.

Maar leven naar Gods wil is een weg

van vallen en opstaan.

Wij zijn kwetsbare mensen.

Zonder verzoening met God en met

elkaar kunnen wij niet echt tot gast-

vrijheid komen.

Laten we daarom het even stil ma-

ken en bidden om zijn ontferming.

uitdeSint-Franciscusviering12-2-'17

EEN FRAGMENT UIT

DE BERGREDE

Wat is het evangelie anders

dan de graffiti van God

op de muur

van de mensengeschiedenis.

Geen zwaar theologisch betoog

maar kreten en tekens

- eenvoudig, vol goedheid,

soms ontroerend naïef -

geloof in het licht

ondanks de duisternis in ons be-

staan.

Een mens die zich bekeert

en gelooft in het evangelie

is niets anders dan een teken

op de muur van de geschiedenis:

een klein naïef tekeningetje,

een graffito,

dat vertelt van blijdschap in ver-

driet,

van rijkdom in armoede

en van vergeving in plaats van haat.

uitdeSint-Franciscusviering12-2-'17

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 februari

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor de heer Geo

Vermeersch

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Woensdag 1 maart

Aswoensdag – Viering met

asoplegging om 20 u

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Karel

Zang: Lut

Orgel: Raoul

Zondag 5 maart

1e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 februari

8ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 5 maart

1ste zondag in de veertigdagentijd A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 26 februari

Achtste zondag van het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 5 maart

Zondag na aswoensdag

Viering met asoplegging

Eerste zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 12 maart

Tweede zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

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

Werkweekend

Van vrijdag 10 maart tot zondag 12 maart

2017

Wil jij proeven van de spirit van het

project Molenhuis?

Ben jij één van de vele mensen, die

al eens in het Molenhuis verbleef?

Dan moet je zeker vol bewondering

hebben staan kijken naar alle geda-

ne werken en je waarschijnlijk heb-

ben afgevraagd hoe dit Molenhuis

kan blijven bestaan!

Enkel het engagement van enthou-

siaste vrijwilligers maakt al meer

dan 37 jaar Het Molenhuis moge-

lijk!

Zoals je ondertussen begrepen

hebt, is Het Molenhuis geen ver-

huurhuis, geen gîte, geen huis om

zonder wederdienst effen te gebrui-

ken. Als je wil participeren in ons

project hopen wij ook dat je daad-

werkelijk voeling krijgt met onze

werking door bijvoorbeeld jouw

deelname aan een werkweekend,

een groenweekend, een tiendaag-

se…

Door die inzet, die wederdienst,

geef je uitdrukking aan jouw ver-

bondenheid en respect voor het

project ‘Molenhuis’.

De werkjes die we doen tijdens het

gezellige werkweekend zijn geen

grote projecten maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving een plaats blijft

waar jij ‘thuis’ kan komen. Werken

wordt in Het Molenhuis gezellig

samen zijn!

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak of dons-

deken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toilet-

gerief, wandelschoenen, laarzen,

huispantoffels, rugzakje, drinkbus

en drinkbeker, zaklampen + jouw

eigen werkgerief

Kostprijs: volwassenen 20 euro,

kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen

(6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8

euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

Johan Deforche, Alfred Barette en

co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935

2954 / Met vermelding: werkweek-

end+data+naam

MOLENHUIS BERISMENIL

Normaal krijgt u, lezer, wekelijks

uw vertrouwde Kerk & Leven op

woensdag in uw brievenbus.

Hebt u, of een kennis, het woens-

dag, na de postbedeling niet ont-

vangen, meldt het dan zo snel mo-

gelijk aan Halewijn, uitgever van

Kerk & Leven.

De snelste weg om dit te laten doen,

is via www.kerknet.be/nietontvan-

gen .

U vult het formulier in en verzendt

het. Het komt bij Halewijn terecht,

zij sturen u een nummer na en die-

nen een klacht in bij de post.

Per mail kan ook naar nietontvan-

gen@kerknet.be.

Bezorg ons dan uw adresgegevens

en het abonneenummer (de 8 cij-

fers die boven uw adres staan afge-

drukt).

Geen internet? Geen probleem, u

kan dan rechtstreeks telefoneren naar de

dienst parochiebladen op het num-

mer 03 210 08 30. Deze dient dan een

klacht in bij de post en vraagt om

uw blad zo snel mogelijk te bezor-

gen.

Indien uw klacht voor donderdag

10 uur bij de dienst parochiebladen

toekomt, is de kans groot dat u op

vrijdag reeds een blad in uw brie-

venbus vindt.

Wat moet u meedelen?

Abonneenummer (zie frontpagina

rechtsboven van een vroeger paro-

chieblad)

Straat en huisnummer en eventu-

eel busnummer

Postcode en woonplaats

UW PAROCHIEBLAD NIET ONTVANGEN?
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ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle 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 UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17,
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

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

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

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

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
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
JefWauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-
Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan 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



Geïnteresseerden krijgen de kans

om kennis te maken met de we-

reld van de gevangenis. De eerste

dag wandelen we naar verschillen-

de plaatsen in Leuven die te ma-

ken hebben met straf en justitie.

De tweede en derde bijeenkomst ga

je op rondleiding in de gevange-

nis van Leuven-Hulp en Leuven-

Centraal. Je praat met gedetineerden

en personeel over het leven in de

gevangenis, de verwachtingen van

de gedetineerden en de verwachting

van de samenleving. De vierde bij-

eenkomst hebben we een getuige-

nis van een slachtoffer en een fami-

lielid van een gedetineerde. De laat-

ste avond is een terugkommoment

waar alle vragen een antwoord krij-

gen.

Praktischeinfo:

Plaats van afspraak eerste sessie: aan

de hulpgevangenis (Maria There-

siastraat 74, Leuven) om 13.15 u.

stipt.

Je kan enkel inschrijven voor alle

activiteiten (niet voor de activitei-

ten apart). Een week voor de start

krijg je nog een brief met alle prak-

tischeafspraken.

Begeleiding:BartSchoovaerts

Wanneer:

Zt4maart2017: 13.15–18.00u.

Vr10maart2017: 16.30–20.15u.

Vr17maart2017: 16.30–20.15u.

Vr24maart2017: 16.30–21.15u.

Vr31maart2017: 16.30–21.15u.

Prijs: 15 euro – Reductieprijs: 11.25

euro

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01

info@vormingplusoostbrabant.be

www.vormingplus.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

VORMINGPLUS - KAFFEE DETINEE

Feiten en fabels over gezond leven

Over gezondheid doen verschillen-

de volkswijsheden de ronde en het

is soms moeilijk om het kaf van het

koren te scheiden. Wat is waar, wat

niet?

Tijdens de infosessie ‘Kritisch en

gezond’ ontdek je met achtergrond-

informatie en oefeningen hoe je

zelf kritisch kan omgaan met ge-

zondheidsinformatie. Je leert de

vele onderzoeken in de pers be-

oordelen, een betrouwbare websi-

te herkennen en komt te weten

of je mag vertrouwen op de in-

houd van je favoriete magazine.

Daarnaast hoor je ook hoe je ge-

zondheidsinformatie kunt meene-

men in een gesprek met je zorgver-

lener.

Eén ding is zeker: je gaat altijd ge-

zond(en)kritischnaarhuis!

Graagopvoorhandinschrijven.

Dinsdag 21 februari 2017 om 19.30

u. Raadzaal Gemeentehuis,Waverse-

baan 66, Heverlee (Gratis parkeergelegen-

heid). Meer info: Sofie Coene – 016 35 96

95 of www.cm.be/agenda

Organisatie: CM Heverlee

KRITISCH (EN) GEZOND
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* Don Bosco anno 1967 *

ONZE BOUWPLANNEN

"Wanneer gaat de kerk er komen.?"

Dit is een vraag die in Don Bosco en

bij de vele goede vrienden van onze

parochienietuitdelucht is.

Zouden we ons niet eerder moe-

ten afvragen: "Wat gaan we allemaal

bouwen?"

"Welke gebouwen hebben we in de

toekomst allemaal nodig?" Want,

zou er in onze parochie niet veel

meer nodig zijn dan een plaats om

mistevieren?

1. Eerst en vooral is daar al de zorg

omdejeugd.

We kennen op dit ogenblik onze

jongens- en meisjeschiro, samen

met ongeveer 130 leden. Deze groe-

pen zijn betrekkelijk jong en re-

kening houdend met het feit dat

onze parochie nog zal verdubbelen

(t.t.z. van ongeveer 5.000 tot 10.000

inwoners) en dat onze parochia-

le bevolking hoofdzakelijk jong is,

gaan onze jeugdbewegingen nog

verdubbelen wat aantal leden be-

treft.

B.v.: Het aantal "Plechtige Commu-

nicanten 1967" bedraagt een vijftig-

tal. Maar voor 1968 zijn er 86 die

zich voorbereiden. En in 1966 de-

den er 98 kinderen hun eerste com-

munie. Als deze kinderen binnen

vier jaar hun geloofsbelijdenis zul-

len doen, zijn er weeral enkele leef-

tijdsgenoten komen bijwonen, zo-

dat ze dan allicht 'n goed stukje over

de100zullenzijn.

2. Ten tweede heeft de parochie ook

nood aan mogelijkheid om samen

te komen (vergaderingen, studie-

avonden, feesten, enz.). Dit vraagt

groteenkleineruimten.

3. Aangezien onze parochie zozeer

aangroeit, wordt de ruimte om li-

turgie te vieren, veel te klein. Er

moet dus ook 'n gelegenheid ge-

maakt worden om met 5 à 600 men-

sensamenmistevieren.

Daarom, aan de hand van het voor-

ontwerp der plannen (voor ieder-

een ter inzage op de Koetsweg 15)

wordt er aan gedacht om zo te bou-

wen dat elke ruimte zoveel mogelijk

kan gebruikt worden. D.w.z. dat we

zo weinig mogelijk ruimtegelegen-

heden zullen maken om ze zoveel

mogelijk te kunnen gebruiken. Zo-

doende kunnen we heel wat cent-

jes uitsparen, wat wel erg nodig is

omdat er al armoe genoeg in de we-

reld is en omdat ons spaarpotje toch

niet te groot is. Hoe dit alles gaat ge-

beuren? Dit ligt ter bespreking op

Koetsweg 15. Wie wil meewerken en

plannenmaken,komteensaf!

Parochieblad 22 januari 1967

ONS KAPEL WORDT TE KLEIN

Het is duidelijk dat we wat te gene-

pen zitten, vooral in de missen te

10 en te 11 uur. Om niet nodeloos de

diensten van 's zondags te verzwa-

ren, hebben we gevraagd aan Zijne

Eminentie de Bisschop of we 's za-

terdags 's avonds niet mochten be-

ginnen met de zondagsviering. We

zouden dan moeten leren denken

in termen als "heilig het week-end

van de Heer", waar het in feite ook

om gaat. Aangezien men in Neder-

land reeds zover is, en tijdens het

toeristisch seizoen ook aan de kust,

wordt er ernstig naar gezocht, zo

antwoordde Zijne Eminentie, om

ook deze regel voor gans het bisdom

van toepassing te brengen. We zul-

len dus nog wat geduld beoefenen.

Intussentijd naderen we de zomer

en gaan er wel meerdere parochia-

nen terugnaar demis te 7 u. komen,

hopen we, waardoor de latere mis-

sen dan toch wel iets zullen ontlast

worden.

Parochieblad 26 maart 1967

OPGELET!

De "Dienst der parochiebladen"

meldt ons dat voortaan het pa-

rochieblad zal verschijnen tussen

dinsdag en donderdag en niet meer

gedateerd zal zijn op zondag maar

wel op donderdag. Dit brengt mee

dat de teksten, die de verschillen-

de parochiale medewerkers inbren-

gen, nog vroeger zouden moeten

binnen zijn t.t.z. telkens de maan-

Noodkapel Don Bosco anno 1959

dag, tien dagen voor de verschij-

ningsdatum.

Wil dan niet ongerust zijn als ge in

de week vóór 7 mei geen parochie-

blad in uw bus gaat vinden, maar

wel in het begin van volgende week.

Parochieblad 30 april 1967

WAAR GAAT DE NIEUWE

KERK KOMEN?

Sommige mensen denken nog te ge-

makkelijk dat de nieuwe lokalen ge-

woon maar naast de bestaande lo-

kalen mogen gebouwd worden. Hier-

toe geven de officiële instanties na-

tuurlijk geen toelating. Reeds E.H.

Vanhoorenbeke werd aangezocht

om 'n groter bouwterrein te zoeken

dan het bestaande, nl. het plein vóór

de kapel en waar de lokalen nu op-

staan. Toen reeds waren de onder-

handelingen begonnen om de land-

bouwgrond te kopen tussen de hui-

dige kapel en "De Wilg". Deze lan-

ge strook grond is in tussentijd ge-

kocht. Het is maar al te duidelijk dat

de nieuwe lokalen maar mogen ge-

bouwd worden midden op dit hele

terrein: dus waar nu de kapel en de

chirolokalen staan. Dit brengt mee

dat we verplicht zijn ook nieuwe

chirolokalen te bouwen. Daar kan

niemand iets aan veranderen! We

hopen maar dat ook deze mensen

die weinig ervaring en begrip heb-

ben i.v.m. urbanisatie- en bouwtoe-

latingen, genoeg begrip zullen op-

brengen voor deze moeilijke bouw-

opgave, waar heel veel geld maar

ookheelveel tijdinkruipt.

Parochieblad 1 juni 1967

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 22 februari

14.00uurZitdans (Samana)

Donderdag 23 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcate-

chese in de Kristoffelzaal en op het

terras

Vrijdag 24 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 28 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 2 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 22 februari

VM:DeArk

17-19.30u.:Cat3Pannenkoeken

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 23 februari

9.30u.:OKRATeamvergadering

14u.:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 24 februari

VM:DeArk

NM:BarMichotte

Zondag 26 februari

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 28 februari

14u.:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 1 maart

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 2 maart

14 u.: Seniorencafé met matcurling

PAROCHIEAGENDA

Niets of niemand kan je ver-

plichten om lief te hebben -

zegt God . Maar als je in Mij gelooft

dan kun je niet anders! Durf je daar-

om klein te maken en dienstbaar te

zijn aan het levensgeluk van velen.

Zelfs als mensen je uitlachen of als

jeeigenbeperktheid jeparten

speelt, dan nog zal Ik er voor je zijn

en Ik zal je ‘groot’ maken: een mens

naar mijn droom, een mens om lief

tehebben-zegtGod.

Erwin Roosen

uit de St-.Franciscusviering 12/2/'17



SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190 3001 Heverlee

tel. 016 25 04 59

Open van 09.30 u. – 11.30 u.

Maandag: Lieve en Lut De Geest

Dinsdag: Zuster Mia

Woensdag: niet open

Donderdag: Lieve Van Haegen-

borgh (Tinter)

Vrijdag: Arnold Vanhoucke

Parochieteam

Thierry Van Craenem voorzitter

tel. 016 89 55 40

thierry.vancraenem@telenet.be

Lieven Dries

Tel. 016 89 55 40

Lieven.Dries@telenet.be

Annemie Mennes

tel. 016 35 62 76

Johannemie.vam@skynet.be

Jos Van Aerschot

tel. 016 25 03 41

Jos_vanaerschot@hotmail.com

Marion Van Wouwe

tel. 016 25 67 79

Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochia-

le werken Gewest Leuven-Parochie

Sint-Franciscus 001576852309

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be

Webmaster: Leo Page

leopage41@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

Léon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

tel. 016 22 38 11

Parochieploeg

Caroline Van Audenhoven,

pastoraal werker

Léon Schreursvest 33,

3001 Heverlee

tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02

carolineva@telenet.be

Myriam Neves

Platte-Lostraat 202,

3010 Kessel-Lo

tel. 016 25 96 90

myriam.neves@telenet.be

Mirjam Van Lammeren

Bierbeekstraat 14,

3001 Heverlee

tel. 016 23 95 24

mirjam.vanlammeren@gmail.com

Mathieu Voets

Volhardingslaan 30,

3001 Heverlee

tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67

mathieu.voets@telenet.be

Bankrekening VZW

Antoniusvrienden Heverlee vzw

BE84 0018 0522 4459

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be

Webmaster: Leo Swinnen

leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Contactadressen

Onze priester

Jef Wauters

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo

tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38

jef.w@edpnet.be

Kerkraad

Bart Meneve 0486 93 73 47

Jef Wauters 0485 063 038

Gie Schoemaker 016/26 18 03

Pat Laforce 0495 46 66 58

Hans Punter 0497 518 258

Don Bosco op het web

www.ademtocht.be

webmaster Jef Wauters

jef.w@edpnet.be

Verhuur Don Bosco centrum

__Informatie

m.b.t. zalen, capaciteit, dagprijs,

voorzieningen en beschikbaarheid:

www.donboscocentrum.be

__Bezichtiging

zalen: op dinsdag van 19.00 tot

20.00 uur na afspraak via Dirk Wit-

ters 0474 / 50 19 48

__Verhuur&Administratie

Email: verhuur.donbosco@gmail.-

com of via sms/boodschap op 0487

/ 47 46 04 (Hyacinth Symons)

Bankrekening BE65 7360 2462

1896 van Gemeenschapscentrum

Don Bosco te 3010 Kessel-Lo

__Nazicht

Irene Jaubin 0495 78 44 11

__Technische support

Mobile nummer: 0497 36 23 34

(Bart Hendrickx, Dirk Witters,

Rudy Van den Panhuyzen)

__Sleutelkast

Hans Punter 0497 518 258

Nuttige adressen

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 stukje

terug. Waarom niet schaken,

scrabbelen of rummikub. Het

verbetert je logisch denken. Daarom

wordt schaken en scrabbelen sterk

aanbevolen voor senioren. Indien je

je geheugen progressief wil

verbeteren, kan je bij Senioramaelke

woensdagnamiddagvan 14.00 u. de

schaak-, rummikub- en

scrabblekunst beoefenen of aanleren.

PETANQUE Elke donderdag om

14.00 u. tot…. +- 17.00 u. Petanque is

niet moeilijk, iedereen die nog op

zijn benen kan staan en met zijn

armen kan bewegen kan ook petan-

quen. Het is tevens een unieke ge-

legenheid om nieuwe vrienden te

maken, je wordt meteen warm op-

genomen in onze petanquefamilie.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maar-

tensdal, op de hoek van de Rij-

dende Artillerielaan en de Minc-

kelerstraat in Leuven. Inschrijven

hoeft niet: je komt gewoon en wij

vangen u op, alvast met gratis kof-

fie. Eigen ballen meebrengen kan,

maar moet niet: het centrum heeft

ballen genoeg. Info: Jos Tuerlinckx

0475 87 50 61

4 FEDERATIE FRANDO

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Rubens of geen Rubens? Techno-

logisch onderzoek van schilderijen

alshulpmiddelbij toeschrijving

Prof. Katelijne Van der Stighelen

(Faculteit Letteren)

Dinsdag28 februari2017

De apocriefe geschriften van het

NieuweTestament

Prof. Geert Van Oyen (UCL Faculté

de Theologie)

Dinsdag7maart2017

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.ku-

leuven.be fVeerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

4224 4835 - BIC: KREDBEB

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag28 februari2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug (25 km)

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

VOETVERZORGING

Woensdag 1 maart 2017 vanaf 9.00 u.

isVanessaRonchettiaanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te

betalen aan Vanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar

de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 2 en 16 maart 2017 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 23 77 59

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

en gebruiken!

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

hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22

20 14.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: € 5, vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

KIJKEN DOE JE MET JE OGEN

ZIEN MET JE HART

bzn

EEN SCHOUDERKLOPJE

HEEFT NOG NOOIT

IEMAND VEWOND

bzn
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