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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is geen denken en analyseren.

Wij zoeken Hem niet, Hij is het die ons

gevonden heeft.

De stilte van de afwezigheid.

Een reis naar ons eigen hart is een reis in

het hart van elk ander.

Meditatie confronteert.

De stilte in ons / Raimon Pannik-

kar

In maart mediteren we 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

Wij mogen dan ook verwachten en

moeten er ons voor inzetten dat in

de uitbouw van onze maatschappij

meer aandacht gaat besteed worden

aan de diep-menselijke waarden. Er

moet weer plaats gemaakt worden

voor de niet onmiddellijk op resul-

taat gerichte behoeften van de mens.

W. Deckers

KALENDERBLAADJE

Je weet niet hoelang de weg is die een

mens moet gaan, maar je weet wel:

als je vertrouwvol opstaat en verder

gaat, dan komt gaandeweg het

land, het huis om in te wonen

dichterbij...Gelukkig als je niet

alleen doorheen woestijnen moet.

Op donderdag 2 februari 2017 werd

in het Don Boscocentrum afscheid

genomen van Wivina Christens,

weduwe van Julien Vanderveeren,

geboren in Korbeek-Lo op 27 juni

1927.

Wivina woonde vroeger in de Plat-

te-Lostraat, maar is overleden in een

rusthuis in Bonheiden.

De familie wenste evenwel dat

de uitvaartviering in familiekring

doorging in het Don Boscocen-

trum.

IN MEMORIAM

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 12 maart

2e zondag van de vasten

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 12 maart

2de zondag in de

veertigdagentijd A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 5 maart

Zondag na aswoensdag

Viering met asoplegging

1ste zondag van de Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 12 maart

2de zondag van de Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 19 maart

3de zondag van de Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

* Don Bosco anno 1967 *

OP ZATERDAGAVOND

Zoals sommigen reeds weten langs

de krant, is het voortaan moge-

lijk de Eucharistieviering van za-

terdagavond te laten doorgaan als

zondagsmis. Wij hopen dat deze

toelating, die voor heel wat mensen

praktisch zal zijn, ook een werkelij-

ke ontlasting zal zijn voor de mis-

sen 's zondags, vooral om 10 u. en

11 u. Op die manier hopen wij te ko-

men tot een betere spreiding over

alle missen.

In onze parochie zullen wij daar-

mee beginnen op zaterdag 1 juli a.s.

Die avondmis zal dan de mis zijn

zoals zondags, t.t.z. met gezangen,

voorbeden en preek. Voor die nieu-

we schikking zouden wij nog en-

kele gebedsleiders moeten hebben,

een viertal. Wij vragen dan nog en-

kele vrijwilligers, die zich zo spoe-

dig mogelijk zouden moeten aan-

melden.

Parochieblad 29 juni 1967

NIEUWS OVER DE BOUWPLAN-

NEN

Op 10 mei 1967 werd het Konink-

lijk Besluit getekend, waardoor toe-

lating wordt gegeven om de grond

te kopen, nodig om te mogen bou-

wen. Dit brengt ons weeral een stap

Noodkapel Don Bosco anno 1959

dichter bij het verwezenlijken van

onze bouwplannen. Intussen spa-

ren wij voort, want ook dit blijft no-

dig.

Parochieblad 13 juli 1967

GOED NIEUWS

De gemeentelijke overheid heeft

ons een subsidie verleend van

490.000 fr. om de strook grond te

kopen, gelegen naast de kapel. Dit

geeft ons de gelegenheid om te vol-

doen aan de urbaniserende instan-

ties die voorstelden dat de grond die

we reeds hadden te klein was om een

nieuw kerkgebouw en bijhorende

in te planten. Hartelijk dank! Als U

allen ook goed wil meewerken, o.a.

tijdens dit nieuwe winterseizoen,

dan zullen we er wel stillekens aan

komen. Maar, goede moed!

Parochieblad 14 september 1967

HOE VER STAAT HET MET DE

BOUWPLANNEN?

Men heeft ons nogmaals beloofd

dat een dezer dagen de plannen wel

zouden af zijn. En dan kan de laat-

ste hand gelegd worden aan het in-

dienen van de plans, verdere toe-

latingen, enz. 'n Paar weken gele-

den heeft de architect nog enkele fo-

to's komen nemen van de omgeving

waar de nieuwbouw moet komen.

Deze foto's zijn nodig om de plans

in te dienen.

Vele mensen vragen:" Hoe ver staat

het met de plannen?" en "Wanneer

gaan we beginnen?" Maar weini-

gen vragen: "Hebben we al geld ge-

noeg?" Nochtans kunnen we niet

toveren. We zouden nog een paar

miljoen moeten hebben , d.w.z. we

kunnen die wel lenen, en dat zul-

len we ook wel doen. Maar dan moe-

ten ze ook afbetaald kunnen wor-

den. Enkele weken geleden is een

gezin uit onze parochie verhuisd.

Ze zijn beland, ook in een gans

nieuwe wijk. Nog maar enkele da-

gen woonden ze er en ze kregen

al een briefke in hun bus: "Onze

parochie heeft 20 miljoen nodig,

we moeten een nieuwe kerk bou-

wen!" Op slag hadden ze al goesting

om terug naar Kessel-Lo te rijden.

Hier zal het toch aardig wat goed-

koper moeten kunnen, anders moe-

ten we er eenvoudigweg niet aan be-

ginnen. Dat neemt niet weg dat er

heel wat nodig is. Maar als we allen

willen meewerken, elk naar zijn ei-

gen mogelijkheden, dan zullen we

er wel komen.

Parochieblad 28 september 1967
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GELUK

Gelukisgeenkathedraal,

Misschieneenkleinkapelletje.

Geenkermis luidenkolossaal,

Misschieneencarouselletje.

Gelukisgeenzomer

vansmetteloosblauw,

Maarnuendaneenzonnetje.

Gelukdat isgeenzeppelin,

‘t ishooguit ‘nballonnetje.

ToonHermans

*****************************

Vandaagishetgelukjedeel

enmorgenvallenklappen

ohergebeurtzoveelzoveel

waarwijgeenbarstvansnappen

Soms voel ik me als een ouwe krant

het luktniet,voorgeenmeter

somsisdehemelopmijnhand

engaathetstukkenbeter

ToonHermans
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Inleiding

Wij vieren het feest van Maria

Lichtmis.

Veertig dagen na de geboorte wordt

Jezus volgens de Thora opgedragen

indetempel.

De oude Simon neemt het kindje

in zijn armen en ziet in hem Jezus

Messias, het licht van de volkeren.

Vandaag wordt aan ons gevraagd

een licht te zijn voor de mensen, te

leven naar het woord van de Ene.

Wat kan dit vandaag betekenen in

een tijd van globalisering, een tijd

waarin mensen angstig zijn tegen-

over het vreemde en terug verlan-

gen naar een samenleving die een-

voudiger lijkt, zonder gemengde

culturen?

Eerste lezing

Een man verloor een van zijn be-

nen. Hij trok zich terug in een

klooster. Zijn boosheid op het le-

ven weerspiegelde zich in de teke-

ningen die hij maakte van gebar-

sten vazen en andere beschadigde

dingen. Ze stonden voor zijn eigen

gebrokenheid. In de loop van de tijd

vond hij innerlijke rust en veran-

derde zijn visie op het leven. Toch

bleefhijkapottevazentekenen.

Zijn leermeester vroeg op een dag

aanhem:

"Waarom teken je de vazen nog

steeds met barsten erin? Voel je je

nognietgeheeld?"

De man antwoordde: "Jawel, en dat-

zelfde geldt voor de vazen. Via de

scheurkomthet lichtbinnen."

Lezing uit het evangelie van Lukas

(Uit Woord voor woord. Kinderbijbel,

doorKarelEykman,p.56)

Op een keer vroeg Simon Petrus:

'Hoe moet dat nu met ons? Wij zijn

met zo weinig. Een handjevol men-

sen en er zijn zoveel anderen, die

weten nog van niets. Er zijn zoveel

mensen, die zullen zich niets aan-

trekken vanwatwij gelovendat kan.

Als je met zo weinig bent, waarom

zoudenwedanonsbestdoen?'

Jezus zei toen: ' Misschien heb je

gelijk. Misschien zullen de mees-

ten niet willen wat wij denken dat

kan. Soms denk ik dat ook. Maar

soms denk ik: je weet nooit. Kijk

hier. Hier op mijn vinger. Een piep-

klein puntje. Dat is een zaadje van

demosterdplant.

En kijk: daar is een fort. Dat is toch

zeker sterker dan zo’n zaadje. Maar

mosterdzaadjes vliegen soms met

de wind mee. Ze komen soms te-

gen een muur terecht. Daar blijft

het zitten. De soldaten van het fort

letten daar niet zo op. Die gaan op

weg. Maar ondertussen. Zo`n mos-

terdzaadje blijft groeien. Het wordt

een klein plantje. Met zijn wortels

maakt het een scheur in de muur.

Soms gebeurt dat wel. Het wordt

een boompje dat nog meer plant-

jes maakt. In alle gaten van het kas-

teel. Er komen nog meer scheuren.

Er komen grotere scheuren. Daar

kunnen nog meer plantjes in gaan

groeien. Ten slotte zal dat hele kas-

teel wel in elkaar gaan zakken. Van

al die plantjes. Dan wonen er geen

soldaten meer. Dan wonen er vogels

in de mosterdstruiken. En dat is ei-

genlijk wel zo goed. Toch begon het

maar zo klein. … Zo moeten wij het

ook maar doen, net zoals dat kleine

plantje,datnogkleinerbegon.

Duiding

1.

Door de oude Simon wordt Jezus

gezien als de Messias, de bevrijder,

die licht is, hoop en toekomst geeft

niet alleen van zijn eigen volk,

maaraanallevolken.

Jezus zal mensen uitnodigen om

op een andere manier te gaan le-

ven en zo te komen tot een samenle-

ving die hij het rijk van God noem-

de. Het Rijk van God vergeleek hij

met het kleinste zaadje, het mos-

terdzaad, dat tot eengrote boomuit-

groeit.

Ik moest denken aan de vertaling

van Karel Eykman in zijn jeugdbij-

bel.

De kracht van het Rijk Gods verge-

lijkt hij met een zaadje dat zo krach-

tig is dat het barsten kan maken in

een burcht, symbool van de macht.

En toen dacht ik aan een lied van

de onlangs overleden Leonard Co-

hen die in zijn lofprijzing zingt dat

er in alles een barst zit. Juist deze

gebrokenheid, deze kwetsbaarheid

van het leven, draagt hoop en toe-

komst in zich: doorheen de barst

dringthet lichtdoor.

Dit beeld is prachtig uitgewerkt in

de parabel van de man met zijn één

been, dat we zojuist hoorden vertel-

len.

Jezus, het licht van de volken, een

globaliseringavantla lettre.

Iemand die mensen in zijn tijd

hoop en toekomst gaf, hoop en toe-

komst waarnaar mensen vandaag

ookzoverlangen.

2.

Bondskanselier Merkel staat in

deze traditie als dochter van een

protestantse dominee, die lange tijd

achter een muur heeft geleefd. Daar-

om zei ze “Wir schaffen das” en

bedoelde daarmee dat Europa ge-

leerd door haar eigen verleden van

oorlog, geweld en mensen op de

vlucht, de vluchtelingen zou om-

armen.

Maar de mensen reageren totaal an-

ders. Zij leven in angst. Angst voor

de veranderingen, angst voor de

vreemdeling, angst voor één grote

wereld. Zij sluiten zich af, trekken

muren op, verlangen naar vroeger,

toenhet leveneenvoudigleek.

In Amerika zijn er regio’s waar

mensen zeer welvarend leefden

dank zij hun werk in de kolenmij-

nen. Nu deze allemaal gesloten zijn

leven zij allen in schrijnende ar-

moede.

Als er dan een presidentskandidaat

komt die zegt dat hij de mijnen op-

nieuw zal openen, stellen zij, zeer

begrijpelijk, hun hoop op hem. Te-

vergeefsdenkik.

Ook bij ons zullen de Limburgse

steenkoolmijnen niet opnieuw ope-

nen.

Toen de nieuwe Amerikaanse pre-

sident zijn ambt aanvaardde zei hij:

Eindelijk is de dag aangebroken, dat

het volk opnieuw de heerser wordt

vandenatie.

Terwijl omringde hij zich voor de

belangrijkste beleidsposten met fa-

milie, nauwe vrienden en oude re-

laties uit de meest selecte finan-

cieel-economische kringen, zaken-

bankGoldmanSachsopkop.

Hetisduseengrote leugen.

3.

Waar zie ik het licht wel doorbre-

ken door het gebroken kwetsbaar le-

ven?

Ik zie het gebeuren bij de overleven-

den van de terroristische aanslagen

die, ondanks alles, rechtop staan en

voorhet levenkiezen.

Antoine Leiris die op 13 november

2015 in de aanslagen van Parijs zijn

vrouw Hélène verloor en een es-

say schreef onder de titel: Mijn haat

krijgenjullieniet.

Er was onlangs op Canvas in het

programma Checkpoint, een docu-

mentaire van hem hoe hij dit ver-

liesverwerkt.

Mohamed El Bachiri die op 22 mei

2016 zijn echtgenote Loubna ver-

loor bij de aanslag in het metrosta-

tion Maalbeek. Hij deed een warme

oproep tot een "jihad van liefde",

als reactie op de verdeeldheid en het

terrorisme.

Het filmpje werd meer dan vier mil-

joenkeerbekekenopFacebook.

4.

Deze week heb ik gelezen in een

boek dat De globaliseringsparadox

noemt.

Hierin beschrijft sociaal econoom

Rodrick hoe moeilijk democratie,

natiestaat en globalisering samen-

gaan.

In het Verenigd koninkrijk hebben

de ouden voor de natiestaat en te-

gen de globalisering in hoofde van

deEUgestemd.De jongeren daaren-

tegen stemden voor de EU, voor de

globalisering.

Het America first van president

Trump en zijn kiezers is ook een

duidelijke keuze voor de natiestaat.

De wereldgemeenschap zal moeten

groeiennaarwatRodricknoemt:

eenslimmeglobalisering,

een nieuw evenwicht tussen de drie

elementen.

Zo kan ik op dit lichtfeest positief af-

ronden.

Ik zie veel mensen met een open

geest die zich niet door angst laten

leiden.

Zo zie ik het licht ook doorbreken

in de zoveel protesterende mensen

die opkomen voor menselijke waar-

den.

Laten wij zonder angst en vrees in

een open geest elkaar blijven ont-

moeten, leren kennen en samenle-

ven naar het voorbeeld van de over-

levenden van de terreuraanslagen

inParijs,Brusselenz.

Een tekst van predikant Martin

Niemöller

Toen de nazi's de communisten ar-

resteerden,hebikgezwegen;

ikwasimmersgeencommunist.

Toen ze de sociaaldemocraten ge-

vangenzetten,hebikgezwegen;

ik was immers geen sociaaldemo-

craat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen

halen,hebiknietgeprotesteerd;

ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik

nietgeprotesteerd;

ikwasimmersgeenJood.

Toenzemijkwamenhalen

was er niemand meer, die nog pro-

testerenkon.

Nuzijtwellekome,

langverwachtemens.

Datwijaanangstontkomen

verstaanjouwwens

Ooittemogenleven

ineenwereldomgekeerd,

Waar de kunst van delen voorgoed

isaangeleerd.Kyrieleis!

Jef Wauters – Uit de viering van 5 februa-

ri 2017 in het Don Boscocentrum (Deel 1)

VERGEET DE PERFECTIE

OVERAL ZIT EEN BARST IN, ZO KOMT HET LICHT BINNEN (Leonard Cohen)

Zangweekend

Vanvrijdag17maart2016, 16u.,

tot zondag19maart2016, 16u.

Met dit lenteweekend doen we het

weer: een kakelvers zangweekend

volgenshetbeproefdrecept.

Op vrijdagvond worden jullie ver-

welkomd met soep en boterham-

men en zorgen wij er samen voor

dat iedereen geïnstalleerd is voor de

nacht.

Daarna zijn we klaar om aan de

voorstellingsronde te beginnen,

daarvoor heb je een Nederlandsta-

lig lied gekozen, waar jij je, om

welke reden dan ook, verbonden

mee voelt. Je zorgt voor een kopie

voor de andere deelnemers en omde

beurt en als je er klaar voor bent,

stel je jezelf en je liedje even voor

en begin je te zingen. Wie het kent

valt al gauw in. Alle liedjes die reeds

gekozen zijn werden gebundeld in

een bundel die jaarlijks aangepast

wordt. Een mailtje en je krijgt hem

doorgestuurd.

Vrijdagavond ligt de nadruk op Ne-

derlandstalige liedjes, de rest van

het weekend zingen we alles wat we

leukvinden.

Zaterdag zetten we ook een stapje

in de wereld, zondagmorgen halen

we nog een frisse neus, en na een

lekker middagmaal en de poets slui-

tenwehetweekendaf.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak of dons-

deken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toilet-

gerief, wandelschoenen, laarzen,

huispantoffels, rugzakje, drinkbus

endrinkbeker,zaklampen.

Aantal deelnemers: 14 en minimum

leeftijd is16jaar

Inschrijven:voor10maart2017

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen(16-18 j.)32euro

Verantwoordelijke: Wannes Tijs-

kens:032185738

wananas@skynet.be / Bankreke-

ning BE31 0012 1965 4455 / Met ver-

melding:zangweekend+datum

MOLENHUIS BERISMENIL



Davidsfondscultuurreizen

* Stadsbezoek aan Kopenhagen en

de kastelen Rosenborg en Christi-

anborg

* Rondrit Sont met bezoek aan

Malmö en het topmuseum Louisia-

na

* Naar Vikingstad Roskilde en

sprookjesstadOdense

* Aarhus Europese Culturele hoofd-

stad2017

* Bijkomende begeleiding door

Dirk Evers, Vlaams correspondent

inDenemarken

Aarhus is de tweede grootste stad

van Denemarken en in 2017 één

van de Europese Culturele hoofd-

steden. Reden genoeg om naar Den-

emarkenopreistegaan!

Aarhus pakt immers niet alleen uit

met heel wat culturele verrassin-

gen, maar heeft ook knappe vaste

waarden zoals de dom en het open-

luchtmuseumDenGamleBy.

Brigitte Raskin en Vlaming in De-

nemarken, Dirk Evers, laten u tij-

dens deze cultuurreis het mooi-

ste van Denemarken zien. Niet al-

leen Aarhus, maar ook Kopenha-

gen met de klassieke Rosenborg en

Christianborg, vikingstad Roskilde

en sprookjestad Odense komen aan

bod. U steekt zelfs de fameuze Sont-

brug over aan het Zweedse Malmö.

Zo waant u zich echt even in een

Skandinavischekrimi.

Reisdata:9mei–14mei2017

Reissom:perpersoon

2-persoonskamer:2.350euro

Toeslag 1-persoonskamer: 365 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 40

euro

Aantal deelnemers: Minimum 15,

maximum25

Inbegrepenindeze reissom:

* De toegangsgelden voor de ver-

meldebezoekenenexcursies

* Reisbegeleiding door Brigitte Ras-

kinenlokalegidsDirkEvers

*Gebruikvandeaudiofoon

* Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs

* Handig reisgidsje met straten-

plannetjes

* Overnachtingen met ontbijt in

kwaliteitsvollehotels

* Vier middagmalen en twee avond-

malen in lokale restaurants of de

hotels.

* Vluchten Brussel-Kopenhagen

h/t met Brussels Airlines, de lucht-

haventaksen

* Transvers en beperkt vervoer ter

plaatse incomfortabeleautocar,

in Kopenhagen zelf gaan de meeste

verplaatsingentevoet

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein

15,3000Leuven

Tel.:016243838

E-mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CUL-

TUURREIZEN

Denemarken

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat 24, Leuven. Aanvang

14.00u.–Einde15.45u.

De apocriefe geschriften van het

NieuweTestament

Prof. Geert Van Oyen (UCL Faculté

deTheologie)

Dinsdag7maart2017

De westerse Kerk op zoek naar her-

vorming: de zaak Luther in context

Prof. Mathijs Lamberights (Fa-

culteit Theologie en Religiewten-

schappen)

Dinsdag14maart2017

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

LEZING IN SENIORAMA

“Leren samenleven met diversiteit!

Er is geen menselijke weg terug!”

door Khadija Asnag, Agentschap Integra-

tie enInburgeringVlaams-Brabant

Datum: maandag 06 maart 2017 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 7 maart 2017 van 9.30 u. tot

11.30u.

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt? Kom dan eens praten met se-

nioreninspecteur Joke Luyckx van

deLeuvensepolitie.

Je kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

handkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 8 maart 2017 om 13.30 u. De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016633926

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag9en23maart2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven.

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

443245

GSM, iPhone, smartphone

Wie problemen heeft met gs-

m/smartphone of iPhone kan tel-

kens op donderdag vanaf 10 u. een

afspraak maken met een lesgever.

Merk en type van het toestel opge-

ven en je probleem zo goed moge-

lijk omschrijven. Zorg ervoor dat je

toestel opgeladen is. Inschrijven via

het onthaal van Seniorama tel. 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

4 FEDERATIE FRANDO

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 2 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 7 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 9 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcate-

chese in de Kristoffelzaal en op het

terras

Vrijdag 10 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 1 maart

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 2 maart

14 u.: Seniorencafé met matcurling

Vrijdag 3 maart

VM:DeArk

NM:BarMichotte

Zaterdag 4 maart

AV:BuurtcaféMichotte

Zondag 5 maart

11uur:Zondagscafé

NM:Kalipso

AV:KoorDissonant

Maandag 6 maart

14u.:OKRALedenvergadering

20.30 u.: PC Algemene Vergadering

Dinsdag 7 maart

9u.:Samana

14u.:Seniorencafé

Woensdag 8 maart

VM:DeArk

14u.:Samana

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 9 maart

14u.:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Agenda

Leer je persoonlijk zonnekapitaal

(de hoeveelheid weerstand die je

hebttegendezon)kennen.

Deze infosessie helpt je ook de juis-

te zonnecrème en zonnebril te kie-

zen en adviseert je hoe je zonder

zorgen van de zon kunt genieten. Je

leert ook gevaarlijke huidvlekken te

erkennen en krijgt tips bij zonne-

brandendehydratatie.

In de aanloop naar een goede lente

en hopelijk een schitterende zomer

mag je deze infosessie zeker niet

missen! Iedereen is van harte wel-

kom.

Inschrijven is niet noodzakelijk,

maargewenst.

Woensdag 15 maart 2017 om 19.30 u.

CM Leuven (Zaal De Demer)- PlatteLos-

traat541–3010Kessel-Lo

Meer info en inschrijven Nathalie De-

greef – 016 35 96 00 of www.cm.be/agen-

da

Organisatie:CMKessel-Lo

ZONDER ZORGEN IN DE ZON

NAAMOPGAVE IN SINT-FRANCISCUS
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