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Don Boscocentrum “Ademtocht”

We leven in een lawaaierige wereld. We le-
ven in een wereld die als het ware gebom-
bardeerd wordt met zoveel voor- en achter-
grondgeluiden dat we alles tegelijkertijd

horen en toch naar niets luisteren.

En toch zijn we allemaal, ieder van ons,

geroepen tot een staat van gebed, van zui-
vere aandacht, tot een staat van geestver-
ruiming in de eeuwige stilte van God.

Het is waar dat het prachtig is wanneer

Gods aanwezigheid ons vervult met Zijn

oneindige kalmte. Het is een diep wonder-
lijk gevoel wanneer we dit mogen ervaren.

Het is een geschenk dat we noch dienen te

zoeken of blijvend te willen bezitten.

John Main

Onze eerste meditatie van deze
maand is op maandag 13 maart 2017.
We komen ook samen op maan-
dag 27 maart. Afspraak om 20 uur
in de stille ruimte “Ademtocht” in
het Don Boscocentrum, Ortolanen-
straat 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

Simplificeren wij, wanneer wij zeg-
gen dat de Kerk de lessen van de
geschiedenis niet schijnt te vat-
ten? Misschien enigszins. Men kan
moeilijk verwachten dat het kerke-
lijk gezag bij de opkomst van nieu-
we ideeën onmiddellijk enthousiast
zal bijspringen en klaar en duide-
lijk inzien wat er te doen valt, of on-
middellijk ingaan op alle initiatie-
ven, noden, klachten of grieven die
altijd wel ergens voorvechters zul-
len hebben.
Laten wij rustig bekennen, dat het
ons achteraf altijd veel gemakkelij-
ker valt nieuw-gelanceerde ideeën
te beoordelen dan op het ogenblik
dat ze zich, in de gistingen van de
tijd, nog een weg aan het banen
zijn. Naderhand krijgen wij een
overzicht op de evolutie, wij weten
hoe de tijd zich verder heeft ont-
wikkeld, maar dat perspectief heeft
men niet, wanneer de eerste gelui-
den van een doorbrekende wereld
hoorbaar worden. Het zoeken is al-
tijd tastend.
A. Boudens

JE KWETSBAAR DURVEN

OPSTELLEN?

STERK!

bzn

HOE STILLER JE BENT

HOE MEER JE HOORT

bzn

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 maart

2e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor de heer Henri
Geysels
Voorganger: Pastor Jef Wauters
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

Zondag 19 maart

3e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor de heer Maurits Van
Buggenhout
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

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

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 19 maart

2de zondag in de

veertigdagentijd A

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Eva Voets
Homilie: campagnefilm Broederlijk
Delen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 12 maart

Tweede zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 19 maart

Derde zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 26 maart

Vierde zondag van de

Veertigdagentijd

Geen vieringen in Don Bosco

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

VIERINGEN

Op vrijdag 3 februari namen wij in
de Sint Antoniuskerk afscheid van
mevrouw José Daenen.

José was jaren lid van Samana Sint
Antonius en Heverlee Park.

José Daenen

En als ik doodga huil maar niet;

ik ben niet echt dood moet je weten.

Het is de heimwee die ik achter liet,

dood ben ik pas als jij die bent vergeten.

En als ik doodga treur maar niet,

ik ben niet echt weg moet je weten.

Het is het verlangen dat ik achter liet,

dood ben ik pas als jij dit bent vergeten.

En als ik doodga huil maar niet,

k ben niet echt dood moet je weten.

Het is maar een lichaam dat ik achter liet,

dood ben ik pas als jij me bent vergeten

Bram Vermeulen

Op zaterdag 4 februari namen wij
in de Sint Antoniuskerk afscheid
van Paul Dupont.

Paul werd geboren in Leuven op 19
februari 1943 en overleed in het Hei-

lig Hartziekenhuis op 28 januari
2017, gesterkt door het ziekensacra-
ment.

Paul Dupont.

Overlijden in Sint-Antonius

Na een lang en rijkgevuld leven

is thuis rustig van ons heengegaan

René Van den Bossche

Hij werd geboren te Asse op 9 de-
cember 1928 en is thuis in Kessel-Lo
overleden op 13 februari 2017. Hij
was de echtgenoot van Ann De De-
ken. De afscheidsplechtigheid rond
de urne had plaats in het Don Bo-
sco gemeenschapscentrum op vrij-
dag 17 februari 2017.

Zijn familie getuigde met liefde en

warmte over zijn rijke voorbije le-
ven.

Ze vertelden over zijn leergierig-
heid, zijn groot rechtvaardigheids-
gvoel, zijn uitgebreide handvaar-
digheid, zijn liefde voor zijn fami-
lieleden.

‘Ons huis in de Partisanenstraat
werd een paar keer verbouwd om
ons allemaal een veilig nest te kun-
nen geven. Alle kasten in de slaap-
kamers, de keuken en in de garage
zijn zelf gemaakt. We hebben alle-
maal onze herinneringen aan papa
in afgewerkte delen van ons huis.
Onze papa heeft altijd hard gewerkt,
maar wist goed waar wij mee bezig
waren. We hadden veel respect voor
zijn mening. Ons allemaal samen
gelukkig zien, was zijn grote geluk.
Super fier was hij op zijn status van
opa. Hij was ook graag met de klein-
kinderen bezig en zijn rust straalde
op hen af.
Onze ouders zagen mekaar na 62
jaar nog steeds heel graag.
Samen hebben ze gezorgd voor
een warme thuis, voor ons, de
kinderen. Maar evengoed voor de
schoonkinderen, kleinkinderen en
hun partners, achterkleinkinde-
ren.’

René Van den Bossche

Overlijden in Don Bosco
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Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag9maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 uur tot 20.15 uur Vormselcate-

chese in de Kristoffelzaal en op het

terras

Vrijdag10maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag10maart

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v.

BroederlijkDelen

Dinsdag14maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag16maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag17maart

Samana Vrienden van Heverlee-

bosenMeerdaalwoud

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag19maart

12.00 tot 13.00 uur soepverkoop t.v.v.

BroederlijkDelen

Sint-Franciscus

Woensdag8maart

VM:DeArk

14u.:Samana

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag9maart

14u.:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag10maart

VM:DeArk

NM:BarMichotte

Zaterdag11maart

NM en AV: Gastvrij Michotte -

Kookworkshop

Zondag12maart

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag14maart

14u.:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag15maart

VM:DeArk

14u.:SamanaCrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag16maart

14 u.: Seniorencafé met matcurling

AV:KoorParcoeur

Agenda
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Bij het feest van Maria Lichtmis

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 tegenover het

vreemde en terug verlangen naar

een samenleving die eenvoudiger

lijkt, zonder gemengde culturen?

Ik dacht aan een lied van de on-

langs overleden Leonard Cohen die

in zijn lofprijzing zingt dat er in

alles een barst zit. Juist deze gebro-

kenheid, deze kwetsbaarheid van

het leven, draagt hoop en toekomst

in zich: doorheen de barst dringt

het lichtdoor.

De vogels ze zongen bij het ochtendglo-

ren.

Beginopnieuwhoorde ikzezeggen,

Blijfniet stilstaanbijwatvoorbij is

Ofwatnogkomengaat.

Luidt de klokken zolang ze kunnen lui-

den.

Vergeetuwperfectvoorkomen.

Alleskanbreken.

Zo komt het licht binnen. (Leonard Co-

hen)

*Gebedomvernieuwing

Hetwordtsteedssterker,God

Hetverlangenvanuwmensen

datuwlichthetdonkerbreekt,

dat U alle ellende zult uitwissen,

nieuw leven op een bevrijde aarde.

Het wordt steeds indringender, God

Hetgeroependetranenvanhen

die arm en zonder recht wachten

tot U zelf hun wonden komt helen

en de laatste vreugde uit gaat delen

*Eerste lezing

Een man verloor een van zijn be-

nen. Zijn boosheid op het leven

weerspiegelde zich in de tekenin-

gen die hij maakte van gebarsten va-

zen en andere beschadigde dingen.

In de loop van de tijd vond hij in-

nerlijke rust en veranderde zijn vi-

sie op het leven. Toch bleef hij ka-

potte vazen tekenen. Zijn leermees-

ter vroeg hem: "Waarom teken je de

vazen nog steeds met barsten erin?

Voel je jenognietgeheeld?"

De man antwoordde: "Jawel, en dat-

zelfde geldt voor de vazen. Via de

scheurkomthet lichtbinnen."

* Jezus’ verhaal over het mosterd-

zaadje

Jezus zal mensen uitnodigen om op

een andere manier te gaan leven en

zo te komen tot een samenleving

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.

Het komt op de muur van een

fort terecht. Het groeit daar uit

tot een boompje. Er komen nog

meer boompjes. Met hun worteltjes

maken ze scheuren in de muren.

Steeds meer en steeds grotere. Ten-

slotte zal de burcht in elkaar zak-

ken enwonen er geen soldaten meer

maar zingen er vogels in de mos-

terdstruiken.

Jezus zegt: ‘Zo moeten wij ook maar

doen, net zoals dat kleine plantje,

datnogkleinerbegon.’

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 door-

breken in de zovele protesterende

mensen die opkomen voor mense-

lijkewaarden.

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,Brussel,enz.

*Biddenomlicht

Wijbiddenomlicht

voor die wijde wereld en voor de

stadwaarinwijwonen:

nieuwlicht,

overal waar de stoppen van de hoop

zijndoorgeslagen:

nieuwgeloof,

overal waar mensen zich terugtrek-

ken en niet meer geloven dat de vre-

dehetwinnenzalopdeoorlog:

nieuweliefde,

overal waar de aandacht voor elkaar

isverflauwd:

nieuweogen,

overal waar mensen het niet meer

zien zitten en op elkaar zijn uitge-

keken.

Groot is de wereld en lang duurt de tijd

Maarkleinzijndevoeten

Diegaanwaargeenwegengaan

Overalheen

Wijbiddenomlicht

overalwaarduisterendood

het levenhebbenaangevreten,

van het grote moorden tot het klei-

nehandgemeen,

van de grote honger tot ieders een-

zaamheid,

van het grote wantrouwen tot ieder

gebrekaanmededogen.

Wijbiddenomlicht,

wij bidden om Christus, de nieuwe

mens:

datHijopstaat iniedervanons

en in die ene wereld van ons samen.

Ukunteenstukjebijdragen

Maar jezalnietdelen inhet totaal

Ukuntdeopmars tot staanbrengen,

Er isgeentromgeroffel.

Elkhart, elk liefhebbendhart

zalkomen,maarals eenvluchteling.

Luidt de klokken zolang ze kunnen lui-

den

Vergeetuwperfectvoorkomen

Alleskanbreken.

Zo komt het licht binnen. (Leonard Co-

hen)

*Uit: Tafelgebed: Licht dat ons aan-

stoot

Uw eerste scheppingswoord was

‘licht’

en toenpashebtUdemens gemaakt

en hem geroepen om ook licht te

zijn,

brandend hart en warme helpende

handvooreenander.

Van eens en ooit en tot de dag van

vandaag

zoekt U daarom de rijen van men-

senaf,

of iemandhetwil:

de dienaar zijn, een lichtontsteker,

een die het licht weer laat schijnen

opdekandelaar.

En wij hier tasten in onze beste

ogenblikken

naarlichtendenamen,

naar mensen die stralen in ons mid-

den,

dieonsvoorgaaninleven

zoals het overal zou moeten, kun-

nenzijn.

Daarom bidden wij U, levende lich-

tendeGod,

houd brandend in ons de vlam van

uwhoop

oponzeommekeertengoede.

Stootonsaan,doeonsgeloven

dat wij net als Jezus en zijn naam-

genoten

ontvlambaar zijn voor uw Geest,

endatuwGeesthetreddenzal,

het aanschijn van de wereld en van

onsmensen

vernieuwen ten goede. (Jan van Op-

bergen)

Jef Wauters – Uit de viering van 5 februa-

ri 2017 in het Don Boscocentrum (Deel 2)

VERGEET DE PERFECTIE, OVERAL ZIT EEN BARST IN - ZO KOMT HET LICHT BINNEN (LEONARD COHEN)

Lentewandelweekend

Vrijdag 24 maart 2017, 16 uur, tot

zondag26maart2017, 16uur

We stappen de lente letterlijk tege-

moet want zij is nog maar drie da-

gen begonnen! Wie last heeft van

een winterblues zal op dit wandel-

weekend zeker de nodige vitamines

kunnen opdoen. We trachten zo-

veel mogelijk buiten te vertoeven.

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uur maken

we nog een kleine kennismakings-

wandeling.

Zaterdag starten we de dag op tijd.

Ontbijt om 8 u. We voorzien vol-

doende fruit en hartelijkheden om

een goede fitheid op te bouwen. Te-

gen 9 u. staan we klaar voor het ver-

trek. We wandelen een ganse dag en

nemen onze picknick mee. Met de

auto’s verplaatsen we ons even ver-

der in de omgeving. Deze keer zoe-

ken we de ‘nieuwe’ veengebieden

op in de omgeving van Odeigne die,

door de steun van Natura 2000 (Li-

feproject), langzaam vorm begin-

nen te krijgen. Stevig waterdicht

schoeisel of rubberlaarzen zijn on-

ontbeerlijk. Een wandelstok helpt

omvastegrondtehouden.

De afstand schatten we op 15 à 20

km. Rustig wandeltempo met vol-

doende stops, genietend van de ont-

luikende natuur en de weidse land-

schappen.

Bij onze thuiskomst bereiden we

een fruitslaatje en aperitieven bij de

ondergaandezon.

Samen het avondeten voorbereiden

en hopen dat we nog tot de afwas

onze ogen kunnen open houden.

Rond de kachel laten we onze erva-

ringen en verhalen de vrije loop.

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur

en vertrekken om 9 uur voor een

wandeling van een 4-tal uurtjes in

de omgeving van het Molenhuis.

We nemen wat fruit en versnape-

ringmeevooronderweg.

Middagmaal rond 13.30 u. Gevolgd

door de noodzakelijke opruim van

HetMolenhuis.

Tegen 16 uur kunnen we afscheid

nemen. Hopelijk met een flinke do-

sis energie om de volgende lentewe-

kenblijgezindtegemoettegaan.

Men schrijft zich natuurlijk in voor

het ganse weekend, dit om de in-

tegriteit van de groep te bewaren.

Kinderen zijn welkom als ze dapper

meestappen. We voorzien in prin-

cipe geen afhaakmogelijkheden (ie-

dereen stapt de geplande tochten

vollediguit ).

Meebrengen: Slaapzak of donsde-

ken, hoeslaken en kussensloop,

toiletgerief, zaklampen, toiletge-

rief, huispantoffels. Maar vooral:

stevige waterdichte wandelschoe-

nen of rubberlaarzen, waterdichte

regenjas en warme onderlaagjes, re-

servekousen, rugzakje met drink-

bus en beker, plastiek zeiltje om op

te zitten. Wandelstok of pools (voor

wienietzonderkan)…

Inschrijven: liefst voor 15 maart. Via

onze website met het online formu-

lier.

Kostprijs: volwassenen 40 euro,

kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen

(6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16

euro.

Maximum aantal deelnemers: 50

Verantwoordelijke: Alfred Barette /

Sint-Renildisplein 15, 3001 Hever-

lee

0478 55 17 18 / alfred@moulindebel-

lemeuse.be

Bankrekening: BE 33 9731 0769

0646 Op naam van: Het Molen-

huis – Alfred Barette: / Vermelding:

Lentewandelweekend 2017 + naam +

aantal

MOLENHUIS BERISMENIL



Kirikouisverhuisd

Bij Kirikou kan je terecht met oude kin-

derkledingenspeelgoed.

Die tweedehandsspulletjes krijgen een

nieuwlevenbijkansarmegezinnen.

‘Onze werking is anderhalf jaar ge-

leden van start gegaan’, legt Veva De

Grootte, projectcoördinator van Ki-

rikouuit.

Die werking is vrij eenvoudig: wie

spulletjes heeft die geschikt zijn

voor kinderen van 0 tot 6 jaar en ze

niet meer nodig heeft, kan ze bij Ki-

rikoubinnenbrengen.

‘We hebben heel wat partnersorga-

nisties die vervolgens instaan voor

de verdeling ervan’, zegt Veva. ‘In

het verleden zamelden de partners

zelf spullen in, maar na verloop van

tijd groeide het idee dat het mis-

schien handiger zou zijn om dat te

centraliseren.’

De stad Leuven en het Huis van het

Kind Leuven begonnen het project

Kirikou , dat onderdak kreeg in de

ruimtes van kinderdagverblijf De

Girafant, waar het tot 1 februari ge-

huisvestwas.

‘We zaten bij een kinderdagver-

blijf, wat niet onlogisch is, maar

ondertussen is die locatie niet zo

praktisch meer. Voortaan zijn we te

vinden bij een van onze grootste

partners:

OCMWLeuven

AndreasVesaliusstraat47

3000Leuven.

Openingsuren:

Maandag,dinsdagwoensdag:

van8tot 17u.

Donderdag:van8tot 18u.

Vrijdag:van8tot 17u.

Geslotenopzaterdagenzondag.

Bestaandenoden

Naast het OCMW zijn het onder

meer CAW en Kind&Gezin die mee

zorgen voor de verdeling van de

binnengebrachte spullen. ‘Deze or-

ganisaties hebben de meeste voe-

ling met de bestaande noden. Ze

volgen gezinnen vaak langdurig

op, omwille van uiteenlopende re-

denen en kunnen zodoende soms

vaststellen dat deze gezinnen ge-

holpen kunnen worden met spulle-

tjesvanKirikou.’

Die spullen kunnen zeer geva-

rieerd zijn. ‘Uiteraard kinderkle-

ding, maar eigenlijk komt zowat al-

les in aanmerking datmet kindjes te

maken heeft: speelgoed, maar net zo

goed buggy’s, flesjes, parken, eet-

gerei,noemmaarop.

De kleine spulletjes, bijvoorbeeld

een zak kleren, kan nu gewoon aan

het onthaal van het OCMW afgege-

venworden.

Gaat het om groter materiaal, of

hoort er een woordje uitleg bij, dan

wordt best eerst telefonisch contact

opgenomen.

In principe komt dus alles in aan-

merking, zolang het niet kapot is.

Info:0486447320

www.leuven.be/kirikou

(Joris Vanden Broeck - Uit Infoblad - DW

StreekkrantLeuven- 1 februari2017)

KINDERSPULLETJES WELKOM

4 FEDERATIE FRANDO

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

De westerse Kerk op zoek naar her-

vorming: de zaak Luther in context

Prof. Mathijs Lamberights (Facul-

teit Theologie en Religieweten-

schappen)

Dinsdag14maart2017

Ingenieurs in het rusthuis: slimme

sensorenhelpensenioren

Prof. Greet Baldewijns (UCL Indu-

striële Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag21maart2017

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen14en16.30u.

Tel.016324001

udll@alum.kuleuven.be

http://alum.kuleuven.be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

LEZINGINSENIORAMA

“Eeuwig onderweg, mijn levensver-

haal”

ChrisLomme,actrice

Datum: maandag 13 maart 2017 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

FIETSENMETSENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag14en28maart2017

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

HULPBIJLAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Hoe

krijg je een pdf-document geopend

en afgedrukt? Het lukt je niet je fo-

to’s van je digitaal fototoestel op je

computer te zetten? Wat is het bes-

te antivirusprogramma? De update,

upgrade of back-up wil niet lukken.

Of…mijnpcdoetraar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 45 min. indivi-

duele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze

cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behan-

deld worden. We doen geen herstel-

lingen van hardware. Onze lesge-

verskomennietaanhuis.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€5,vooraftebetalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is

noodzakelijk: 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop ende voedingskabelmee te

brengen,eventueelookdemuis.

Plaats,dagenuur:

- woensdag 15 maart 2017: 1 persoon

om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u.

en

dinsdag 28 maart 2017: 1 persoon

om9.30en1persoonom10.30u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven.

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 16 maart 2017 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoog-

te van de kapel. De chauffeurs ge-

ven een lift tegen 0,10 euro per

km. Voorzie gemakkelijke kledij

en stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

BABBELOPZONDAG

Zondag12maart

We horen regelmatig op Seniora-

ma dat alleenstaande deelnemers en

vrijwilligers op zoek zijn naar een

moment om gezellig samen te zijn.

Ze hebben zin in een leuk gesprek,

een glimlach of willen hun gedach-

ten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige

babbel met andere alleenstaanden

ziet zitten? Dan nodigen we je

graag uit op ons maandelijks ont-

moetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Pavil-

joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg

300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

vanSenioramaaanwezig.
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