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MEDITATIE IN DE CHRISTE-

LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Het eigenlijke doel van het mediteren is

gewoonweg bewust leren worden van wat

is. De grote uitdaging is op een directe ma-

nier te leren van de werkelijkheid die ons

draagt. De eerste stap daarheen – en we

worden uitgenodigd om die stap te zetten

– is om in contact te komen met onze ei-

gen geest. Het grootste drama op het eind

van ons leven zou zijn dat we dit niet ge-

daan hebben. Dit contact betekent de ont-

dekking van de harmonie van ons zijn,

ons potentieel tot groei – alles wat het

Nieuwe Testament en Jezus zelf noemen

‘devolheidvanleven’.

John Main – Uit ‘Word made flesh’

Op maandag 2 mei 2017 komen we

deze maand een eerste keer samen

voor onze meditatie.

Op maandag 22 mei is dan de twee-

de meditatie-avond.

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

De creatieve onrust van de mens-

heid wordt blijkbaar niet alleen ge-

wekt om zelf gelukkig te worden

maar ook om anderen gelukkig te

maken, niet alleen om door anderen

erkend te worden maar ook om an-

deren te eerbiedigen en allen recht

te laten wedervaren.

De mens beleeft zichzelf als “open-

heid” en “ruimte”, hij is zelf mo-

gelijkheid om de enge kring van

de op zichzelf betrokken individu-

aliteit te doorbreken, om eerbiedig

naar hetgeen hem omringt te luis-

teren en allen tot hun volle recht te

laten komen.

Van deze openheid, die ten grond-

slag ligt aan onze rusteloze bewo-

genheid en onuitputtelijke creati-

viteit, is de eindige mens zelf de

oorsprong niet. Hij ervaart ze tege-

lijk als gave en opgave.

J. Lescrauwaet

Welkom rond het Paaslicht, dat

het duister van de dood heeft over-

wonnen. Welkom rond het doop-

water, dat deze nacht werd geze-

gend en dat voor ons en de natuur

tot een bron van leven werd.. Als wij

stilstaan bij het leven dan ervaren

wij dagelijks hoe klein en kwetsbaar

we zijn, hoe hard het leven is voor

velen. Is het een sprong in het duis-

ter, een sprong gedragen door hoop

en geloof, een sprong roepend om

zekerheid, een sprong naar Nieuw

Leven toe. En toch mogen wij van-

daag getuigen zijn van een zeker-

heid die dieper is dan alle angsten:

Christus is verrezen.

PaseninSt.-Franciscus

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 april

3e Paaszondag

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Urbaan Vanermen

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Zondag 7 mei

4e Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

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 30 april

3de Paaszondag - Kruisoplegging

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Gust Dewindt

Voorgangers: pater Walter Verelst

Assistenten: Caroline Van

Audenhoven en Lieven Dries

Lectoren: de vormelingen

Homilie: pater Walter Verelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano:

Dirigent:

Zondag 7 mei

Eerste communie

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verelst

Assistent: Eva Voets

Lector: eerste communiecanten

Homilie: Eva Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Rita Taes

DON BOSCO

Zondag 30 april

Derde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 7 mei

Vierde paaszondag

Geen viering 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 26 april

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste

communie

Donderdag 27 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 april

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 30 april

11.00 tot 16.00 uur afsluitnamid-

dag met Kruisoplegging vormselca-

techese

12.00 tot 13.00 uur repetitie eerste

communie

Dinsdag 2 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 3 mei

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste

communie

Donderdag 4 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

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

Sint-Franciscus

Woensdag 26 april

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 27 april

VM: De Ark

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor PARCOEUR

Vrijdag 28 april

VM en AV: De Ark

NM: Bar Michotte

Zaterdag 29 april

Ganse dag: De Ark

Zondag 30 april

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 2 mei

9.15 u.: Samana

14 u.: Seniorencafé

Woensdag 3 mei

12.15-15.30 u.: Eerste Communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

Mariaviering ma. 1 mei - 19.00u.

We nodigen u van harte uit op 1

mei om 19.00u. aan het genadeoord

van O.L.-Vrouw van Steenbergen

aan het Zoet Water in Oud-Hever-

lee.

Op deze gezegende plaats in het

bos, een oase van rust, komen men-

sen sinds eeuwen tot Maria met al

hun noden, vreugdes of gewoon

om even bij Haar en Jezus in het H.

sacrament te verpozen. Maria, onze

hemelse Moeder, staat steeds klaar

om ons, haar kinderen, met open

armen te ontvangen.

Laat ons samen de meimaand ope-

nen met een openluchtmis om

19.00u. Daarna gaan we met een

kaarsje in de hand in processie door

de dreef langs de statige bomen

met hun frisgroen ogende blade-

ren, biddend en traditionele Mari-

aliederen zingend verder; af en toe

begeleidt een vogelserenade ons. In

de vijvers van het Zoet Water weer-

spiegelt zich het Hemelgebeuren.

Verwelkomd door het vrolijke ge-

luid van het eeuwenoud klokje in

de kapeltoren komen we terug aan

de kapel waar er gelegenheid is tot

verering van de relikwie van Maria.

Een intens gebeuren waar de hemel

de aarde raakt.

Vanaf 1 mei tot eind oktober is er

elke zondag eucharistievering. De

kapel is elke zondag het ganse jaar

open van 14.00u. tot 18.00u. Elke

maandag om 19.00u. is er rozen-

kransgebed.

U bent hartelijk welkom.

Info: 016 472075

EmilieVonckx-Spreutels

KAPEL VAN STEENBERGEN
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Binnenkort kan u in uw eigen

buurt een koninklijk mooie

flat kopen of een royale par-

keerplaats huren. En dit alles

dankzij de steun van De Ark!

Hoe dit kan?

Wellicht hoorde u er al van. Het

staat zo goed als vast (Vast goed!) dat

deze school weldra zal verdwijnen.

Nu ja, er is natuurlijk nog het

weekendvan29en30april.

Mijn lieftallige dochter, 3Lenka, en

wat willekeurige kinderen, zullen

dan proberen om De Ark alsnog te

redden. Ik durf u, met de hand op

mijn koninklijke hart, verzekeren

dat hun poging zal mislukken. Het

is immers zo dat ik mijn dochter

vier opdrachten heb gegeven. Al-

leen als die juist én volgens de re-

gels worden uitgevoerd, kan De Ark

geredworden.

Maar - zoals iedereen weet - zijn

vaders wijzer dan hun dochters.

En zijn koningen dus slimmer

dan prinsessen. Anders gezegd: de

opdrachten zijn zonder twijfel te

moeilijk. Te moeilijk voor mijn

prinsesje en al helemaal te moeilijk

voor De Ark. Wat dus goed nieuws

is voor uw buurt: bye bye school!

Daarom. Als u graag de ondergang

van De Ark bijwoont, dan nodig ik

u met veel plezier uit op dit spekta-

kel.

Metmeestzwierigegroeten.

KoningDonDon

Haalt De Ark het of haalt De

Ark het niet?

Prinses 3Lenka kreeg van haar va-

der, Koning DonDon, vier op-

drachten. (Alleen als die juist wor-

den uitgevoerd, kan De Ark blijven

bestaan.Als!)

Dus: Komt dat zien! Komt dat zien!

Maak het mee, supporter voor De

Ark, laat je betoveren door het feest

vanprinses3Lenka.

De start van dit-niet-te-missen

spektakel gaat door in de kerk waar-

na het pARKours verder gezet

wordt in en rond de school en in

Park Michotte. Wees maar zeker dat

jeverbaasdzalzijn.

Voor spectaculaire hapjes én drank-

jes ben je welkom in Ark 2 (naast de

kerk).

* Toegangskaarten bestel je via e-

mail info@ark123.be of online op

onze website www.ark123.be of fa-

cebookpagina www.facebook.com/-

deark123. De toegangskaarten kan je

afhalen op het secretariaat van 19/04

tot 26/04 tijdens de schooluren of

20/04 en 25/04 tussen 16.00 en 19.00

u.

* Ben je jonger dan 12 jaar dan betaal

je€5Aldeanderenbetalen€8

* Je kan ook toegangskaarten kopen

indeweek van 19/04 tot 26/04 ophet

secretariaat tijdens de schooluren.

* Wees snel want IEDEREEN wil

erbij zijn en dit spektakel meema-

ken! (slechts 300 plaatsen beschik-

baarpervoorstelling)

Er zijn ook steunkaarten te koop

voor de mensen die er écht niet bij

kunnenzijn...

* De voorstellingen starten op

de volgende momenten: zaterdag

29/4/17 om 13.00 14.00 15.00 16.30

17.30 18.30 en zondag 30/4/17 om

13.0014.1515.30uur.

In de kerk, ontvang je een badge die

jetoegangverleenttotheelhet

pARKours.

* Kan je niet naar de voorstelling

in de kerk komen en wil je gewoon

een kijkje nemen? Altijd welkom

tijdens het feestweekend in Ark 2

voor exclusieve hapjes en drankjes

en een wandeling vol verrassingen.

Natuurlijk kunnen wij geen fa-

buleus feest organiseren zon-

der jullie hulp. Prinses 3Lenka

doet een oproep naar jullie, ou-

ders van al deze fantastische

kinderen van De Ark:

Alle Hulp Is Welkom!

Haalt De Ark het of haalt De Ark het niet?

* Don Bosco anno 1968 *

DON BOSCO – CARACAS

Nu de eerste steen gelegd werd van

het Don Bosco-centrum en we de

nieuwe muren spoedig hoog uit de

grond zien oprijzen, is het zin-

vol heel even onze gedachten te la-

ten gaan naar de stichter van onze

gemeenschap: Eerwaarde Heer Van

Hoorenbeke.

Pastoor Eugeen Vanhoorenbeke in de noodkapel

Velen herinneren zich nog hoe hij

hier zijn werking begon. Hij start-

te met niets! De eerste eucharis-

tievieringen hadden plaats in een

garage. Toen bouwde hij de kapel

waarin we jaren zijn samen geko-

men om er meer mens te leren wor-

den. Hij zaaide het zaad voor de

nieuwe, moderne kristenen en hij

zaaide het met veel toewijding en

geduld, onverpoosd, onvermoeid,

dagennacht,overal.

Toen hij dacht dat de grondslag van

de gemeenschap die hij stichtte, ste-

vig genoeg was om verder te kun-

nen uitgroeien en bloeien, voelde

hij het vuur van Sint-Paulus he-

viger dan ooit in zich branden en

hunkerde er naar om de boodschap

van Christus ook te gaan verkondi-

gen en te beleven onder de armsten

der armen van Zuid-Amerika. In de

lente van 1966 vertrok hij naar Ca-

racas en hij wou vertrekken zoals

hij gekomen was: met niets! Inder-

daad, met niets zou hij vertrokken

zijn indien er niet enkele mensen

de hoofden bij elkaar hadden gesto-

ken om hem toch het allernoodza-

kelijkste te kunnen meegeven. De

ene gaf een kostuum, de andere kof-

fers, nog anderen geld... de giften

stroomden toe en zo werd het Ca-

racas-hulpfondsgeboren.

Sinds zijn vertrek blijft dit

fonds onverminderd steun verle-

nen aan "padre Eugenio". Onver-

moeid gaan de ijveraars en ijveraar-

sters van het Caracasfonds regelma-

tig verder het geld ophalen bij de le-

den. En deze leden blijven met een

onverzettelijke trouw hun steen-

tje bijdragen voor de opbouw van

de moderne christenheid in Zuid-

Amerika.

Ook al krijgen wij in maanden geen

nieuws toegestuurd van Padre Eu-

genio, wij weten dat hij zich volle-

dig inzet en zich totaal kapot werkt

in Caracas. Wij weten ook dat hij

een oneindig vertrouwen heeft in

de mensen van de Don Boscoparo-

chie zonder wiens hulp hij onmo-

gelijk verder zou kunnen werken.

Wij mogen het als een eer beschou-

wen dat we niet enkel aan onze ei-

gen gemeenschap en aan ons eigen

Don Bosco-centrum denken doch

dat we integendeel genoeg edelmoe-

digheid en vitaliteit kunnen op-

brengen om terzelfdertijd ook aan

ontwikkelingshulptedoen.

Laten we verder ijveren opdat onze

parochiegemeenschap het als een

plicht blijft beschouwen om niet

alleen in eigen noden te voorzien

doch eveneensmee tewerken aande

uitbouw van de universele moder-

nekerk.

De eerste zondag van oktober zul-

len we bidden voor Padre Eugenio

en in gedachten met hem verbon-

denzijn.

Parochieblad 3 oktober 1968

BIECHTVIERING

Op dinsdag 29 oktober te 20 u. in de

zaal. Na het onderzoek van verleden

jaar is heel duidelijk de vraag ge-

steld naar een gezamenlijke biecht-

viering om te komen tot een be-

ter zondebesef en een meer ech-

te biechtbeleving. Daarom nodigen

wij U uit deze gezamenlijke viering

meetemaken.

Parochieblad 31 oktober 1968

ZATERDAGAVONDMIS

Er zijn heel wat antwoorden bin-

nengekomen in verband met het

onderzoek naar het uur van de za-

terdagavondmis. De grote meerder-

heid vindt het uur van de avondmis

te laat; van degenen die een vroe-

ger uur voorstellen zijn er prak-

tisch evenveel die kiezen voor 18

u. als voor 18.30 u. Omwille van de

mogelijkheid om 's zaterdagavonds

nog iets te kunnen organiseren in

de zaal, zullen wij de avondmis ver-

vroegen tot 18 u. en dit te begin-

nen vanaf de eerste zondag van de

Advent, namelijk zaterdag 30 no-

vember. Gelieve hiermede goed re-

keningtewillenhouden.

Parochieblad 7 november 1968

KERKENBOUWZONDAG

Zondag 24 november wordt in gans

ons bisdom de jaarlijkse dag gehou-

den van kerkenbouw. Onze aan-

dacht wordt gevraagd voor de pro-

blemen en de financiële moeilijk-

heden van de bouwparochies. Dit

zal dan uiteindelijk moeten uitlo-

penopeengeldelijkebijdrage.

Sedert twee jaar hebben wij 32 pe-

terparochies gekregen, d.w.z. alles

wat op die parochies bij mekaar

wordt gebracht zal dan mogen die-

nen voor onze bouwwerken. Om

onze problemen in de verschillen-

de parochies beter bekend te ma-

ken zullen wij ook dit jaar met een

40 vrijwilligers uittrekken naar al

die verschillende plaatsen. Wij dan-

ken hen zeer oprecht voor hun be-

kommernis en hun spontane me-

dewerking en wij hopen dan ook

dat al die inspanningen ons een

hele stap dichter zullen brengen bij

onze definitieve bouw. Ook in onze

eigen parochie zal daarvoor onze

aandacht gevraagd worden en onze

bijdrage zal dan ook volledig ten

goedekomenaanonzespaarpot.

Mocht deze dag ons nog beter doen

beseffen wat het betekent: samen

kerk zijn, samen een gemeenschap

bouwen.

Parochieblad 21 november 1968

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA

Woensdag 3 mei 2017 vanaf 9.00 u. is

VanessaRonchettiaanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23 te

betalenaanVanessa.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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-

lijkomschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Inschrijven via het onthaal van Se-

niorama tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven



Op zaterdag 6 mei 2017 in de na-

middag, worden jullie verwacht in

Cambiarte, Hoogstraat 54 te Bier-

beek.

Je kan de Hoogstraat 54, kasseiweg-

je tussen 52 en 56, bereiken met de

bus vanaf het station van Leuven:

bus 6 of bus 7 – halte Lindenboom

–50mtevoet

bus 8 – halte de Borre – en dan nog

een500mtevoet

Met de auto: bedrijvenpark Haasro-

de, aan de lichten, richting Bier-

beek.

Parkingaandekerk(op50m)

Inschrijven: ga naar www.gusta-

guchipas.org

Allenhartelijkwelkom!

SaraenFreddy

Gústa Gúchipas kunstbenefiet

Over afscheid nemen van het leven

Vrijdag 19 mei 2017 van 19.30 tot 21.30 u.

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 – 3000

Leuven

Bijdrage:7euro

Spreekster:LutRubbens

Iemand verliezen is een ingrijpend

gebeuren, het schudt mensenle-

vens grondig door mekaar. Het pro-

ject ‘Omtrent rouw en verdriet’

schenkt in 2017 volop de aandacht

aan het leven en hoe er afscheid van

tenemen.

Lut Rubbens werkte jaren als ver-

pleegkundige op de palliatieve zorg

van het UZ Leuven. Zij brengt op-

rechte en verhelderende getuige-

nissen van aan het sterfbed. Taboe-

doorbrekend, concreet en herken-

baar: een belangrijke houvast voor

iedereen.

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee. tel. 016 52 59 00 – Fax 016

52 59 01 info@vormingplusoost-

brabant.be www.vormingplus.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564 BIC:

GKCCBEBB

Omtrent rouw en verdriet
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Werkweekend

Van vrijdag 19 mei tot zondag 21 mei 2017

Wil jij proeven van de spirit van het

projectMolenhuis?

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

kanblijvenbestaan!

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

samenzijn!

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak of dons-

deken, hoeslaken en kussensloop,

warme kleren en regenjas, toilet-

gerief, wandelschoenen, laarzen,

huispantoffels, rugzakje, drinkbus

en drinkbeker, zaklampen + jouw

eigenwerkgerief

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

Twee jaar op rij brachten burgerbe-

wegingen Hart boven hard en Tout

Autre Chose meer dan 20.000 men-

sen op straat voor een andere sa-

menleving. Wie het nieuws volgt,

ziet dat mens en natuur in gevaar

zijn. Het is hoog tijd voor een be-

leid dat investeert in een solidaire,

duurzame samenleving, hoog tijd

dat we opnieuw de straat op komen:

DE GROTE PARADE

Iedereenmeeaantafel

7mei2017-14u.Brussel-Noord

De parade zal er deze keer anders

uitzien:

We bouwen de langste tafel ooit,

metplaatsvooriedereen.

We steunen elkaars bekommernis-

sen en strijd en we tonen dat delen

werkt.

Hetkanwelanders!

Laten we samen op de tafel kloppen

voor

een leefbare job voor ons allemaal

een serieuze herverdeling, multi-

nationals en grote vermogens die

eerlijkbijdragen

een open samenleving, die geen dis-

criminatie duldt en vluchtelingen

beschermt

meer investeringen in zorg, onder-

wijs, cultuur en verenigingsleven

Schuif mee aan tafel, ook met je dro-

men over ons klimaat, onze demo-

cratie, vrede, internationale han-

del…

Welatenonsnietverdelen!

Schuif mee aan, op 7 mei in Brussel!

Samen slaan we op tafel en tonen

wedekrachtvandelen.

www.hartbovenhard.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Fagen (bacterie-etende virussen):

sluipschutters tegen de superbac-

terie? Prof. Rob Lavigne (Facul-

teit Bio-ingenieurswetenschappen)

Dinsdag25april 2017

Hart- en vaatziekten voorkomen:

is een aspirientje voldoende? Prof.

Peter Verhamme (Faculteit Genees-

kunde)Dinsdag2mei2017

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

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag2, 16en30mei2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voormeerinfo:016254436

Fietsdagtochten

Vrijdag 5 mei 2017 – Peulis - vlak (74

km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven met mogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:016254436

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 2 mei 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
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