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Don Boscocentrum “Ademtocht”

In de eenheid met God worden we ook één

met onszelf, éénmet allemensen enmet de

hele schepping. Op de weg van de eenheid

wordt er niets in ons buitengesloten, alles

wordt aangesproken en alles wordt in de

relatie met God opgenomen, ook het don-

kere, ookonze schaduwzijde.

Uit: ‘Met hart en zinnen’ van An-

selm Grún

Maandag 9 oktober 2017 komen we

samen ter meditatie, deze maand

ook nog op maandag 23 oktober.

Plaats van samenkomst is de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20

uur.

Wie graag eens deelneemt aan deze

meditatie kan Jos Vermeulen con-

tacteren.

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 bescherming van vogels en bo-

men, de bestrijding van verontrei-

niging en hinder en het ijveren

voor een degelijk stadsmilieu zijn

niet langer louter objectieven op

zichzelf; zij zijn de uitdrukking

van een veel dieper streven. Zij zijn

de hunkering naar een andere vorm

van leven.

M. Dubrulle

KALENDERBLAADJE

Tijdens deze interactieve workshop

kom je meer te weten over duur-

zaam en bewust leven, met min-

der eigen spullen, maar minstens

evenveel comfort én extra sociaal

contact. Met handige tips & tricks

leer je hoe je beter kan omgaan met

je (tijds)verbruik, persoonlijke ba-

lans en portemonnee. Doorheen de

sessie sta je stil bij je eigen manier

van consumeren en ontdek je ini-

tiatieven die je eenvoudig op weg

helpen: autodelen, geef- of boeken-

ruilkasten, voedselteams, samen-

tuinen, LETSgroepen, Repair Ca-

fés, fietskeukens,…

Praktische info:

Waar? LDC Ruelenspark, Erasmus

Ruelenspark 35, 3001 Heverlee

Wanneer? 12 oktober 2017 van 14 tot

17 uur

Begeleiding: Hanne De Valck

Prijs: Gratis

Inschrijven: https://www.vorming-

plusob.be/simplify-life-hoe-begin-

ik-eraan-1

Code: 175733. Partners: Zorg Leu-

ven – LDC Ruelenspark – Netwerk

Bewust Verbruiken

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee. Tel. 016 525 900 info@vor-

mingplusob.be

VEREENVOUDIG JE LEVEN!

Om vertrouwen te krijgen

in je eigen weg,

hoef je niet aan te tonen

dat een ander

de verkeerde volgt.

PauloCoelho

Kind van dromen.

Droom van een kind.

Als een parel in een oester

ben je in de handen

van mensen gelegd.

Met in je ogen

iets van de zee.

Iets van de sterren.

Iets van het verre paradijs.

KrisGelaude

Alleen wanneer wij

elkander

voldoende loslaten,

zullen wij telkens weer

naar elkaar

toe kunnen gaan.

KrisGelaude

SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 oktober

27ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap met

Samana naar aanleiding van de

dag van Chronisch zieken

Jaargetijde voor Mw. Marthe Jaeken-

Theunissen

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: leden van samana

Zang/muziek: Franciscuskoor en

ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 15 oktober

28ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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 8 oktober

Nationale Ziekendag

27ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 15 oktober

28ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: Caroline Van Audenhoven

Beelden: Leo Swinnen

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

GA JE EIGEN WEG

DAN KOMT HET GOEDE

NAAR JE TOE bzn

DON BOSCO

Zondag 8 oktober

Zevenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 15 oktober

Achtentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

KERKELIJKE UITVAART IN

DON BOSCO

Jef Wauters zal op 1 januari 2018 met

pensioen gaan.

Parochianen die na deze datum een

kerkelijke uitvaart in het Don

Boscocentrum wensen kunnen ook

dan nog steeds op hem als

voorganger beroep blijven doen.

Jef.w@edpnet.be

016/25 58 92

0485/06 30 38

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 5 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 6 oktober

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 8 oktober

9.00 uur: Nationale Ziekendag -

Ontbijt en viering

Dinsdag 10 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 12 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 13 Dankfeest Samana in

Kessel-Lo

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

Sint-Franciscus

Woensdag 4 oktober

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 5 oktober

14 uur: Seniorencafé met matcur-

ling

20 uur: Koor Parcoeur

Vrijdag 6 oktober

VM: De Ark + Bar Michotte

NM: Bar Michotte

Zaterdag 7 oktober

NM: Gezinsbond Kessel-Lo

17u30: Crea Tafels plaatsen

Zondag 8 oktober

11 uur: Zondagscafé

NM: SAMANA Chronische zieken-

dag

Dinsdag 10 oktober

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 11 oktober

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

Een Hart voor Oostrem

De VZW Oostrem is een voorzie-

ning voor volwassenen met ver-

standelijke en meervoudige beper-

kingen en voor volwassenen met

multiple-sclerose en met niet-aan-

geboren hersenletsels.

Secretariaat: 016 23 15 45

Onze Kaas-en Wijnavond ten voor-

dele van Oostrem, gaat door in

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 3, 3010 Kessel-Lo

Opvrijdag13oktober2017vanaf 18u.

Op zaterdag 14 oktober 2017, vanaf 18 u.

Keuze van schotels:

Kaas:

volwassene: 16.00 euro

kind: -12 jaar: 8.00 euro

gebruiker Oostrem: 8.00 euro

Vlees:

volwassene: 16 euro

kind: -12 jaar: 8.00 euro

gebruiker Oostrem: 8.00 euro

Inschrijven kan tot 6 oktober 2017.

Na deze datum kunnen inschrij-

vingen geannuleerd worden in-

dien volzet. Inschrijven kan via in-

fo@oostrem of www.oostrem.be

Betaling via overschrijving op

BE18 7430 2825 1665 KREDBB

Met omschrijving ‘Kaas- en Wijn –

NAAM – aantal personen
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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
Sien Wevers, 015 29 84 17,
sien.wevers@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



Jaarlijks moeten er in België 19 000

werknemers tijdelijk afhaken als

gevolg van een burn-out. Zelfs 1 op

5 werknemers loopt het risico om

opgebrand te raken door stress! Het

treft meestal de gemotiveerde mede-

werkers die de lat (te) hoog leggen

voor zichzelf. Men geraakt licha-

melijk, mentaal en emotioneel hele-

maaluitgeput.

CM-kern Heverlee wenst daarom

dit themaonderdeaandacht tebren-

gen. Het is immers geen overbodi-

ge luxe om vanaf de eerste tekenen

van aanhoudende stress na te gaan

of je niet te veel ballen tegelijk in

de lucht wil houden, zowel op het

werkalsthuis.

Erna Claes, doctor in de psycholo-

gie, zal ons uitleggen hoe we burn-

out in een vroeg stadium kunnen

herkennen en hoe we er op tijd iets

aan kunnen doen. Een burn-out

komt immers niet uit de lucht val-

len, maar heeft een lange aanloop.

Preventie en tijdig ingrijpen zijn

daarom heel belangrijk. Op tijd je

koersbijstellenisdeboodschap!

Vooraf inschrijven voor dit info-

moment is noodzakelijk. Deelname

isgratis!

PRAKTISCH

Wanneer?

Donderdag 30 november 2017 om

19.30uur

Waar?

GAWResidentieMolenhof

Burgemeester Stanislas De Rijck-

laan3inHeverlee

(gratisparkeergelegenheid)

Meerinfoeninschrijven:

Telefonisch op het nummer 016 35

96 00 (Sofie Coene) of via e-mail:

leuven@

cm.be. Vooraf inschrijven is nood-

zakelijk.

Organisatie:

CM-kernHeverlee

CM - Hoe een burn-out

voorkomen?

Werkweekend

Van vrijdag 20 oktober tot zondag 22 ok-

tober2017

Al wie al eens in Het Molen-

huis is geweest, weet dat er steeds

wel wat werk staat te wachten:

schoonmaken, lampen vervangen,

schilderen, houtvoorraad aanvul-

len,maaien,snoeienofwieden.

Een werkweekend gelijkt op het eer-

ste zicht geen boeiend weekend en

werken is vaak iets dat mensen af-

schrikt. Maar toch is dit één van de

peilers waarop Het Molenhuis zich

staandehoudt.

De vzw draait al 38 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. Zonder

dit gevoel van verbondenheid stopt

hetprojectmetbestaan.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waariedereenthuiskankomen.

Wie de handen uit de mouwen wil

steken voor een deugddoende, ont-

spannende inspanning is welkom

op dit werkweekend. Samen werken

schept dichte banden en dat is waar

het inHetMolenhuisomdraait.

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten of bezorg

het inschrijvingsformulier uit het

Molenhuisboekje aan de organisa-

tor.

Kostprijs (inclusiefeten)

+18jaar: 10 euro per persoon, per dag

13-18 jaar: 8 euro per persoon, per

dag

6-12 jaar: 6 euro per persoon, per

dag

4-5 jaar: 4 euro per persoon, per dag

0-4jaar:gratis

Meebrengen:

Basisuitrusting: Hoeslaken en kus-

sensloop, slaapzak of donsdeken,

toiletgerief, werkkledij, pantoffels,

zaklamp

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

telefoonnummer0497532922

E-mail: ivo@moulindebellemeuse.-

be

MOLENHUIS BERISMENIL
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Heel vaak hoor je reacties als: ‘Wat

ze met mijn moeder nog allemaal

hebben gedaan in het ziekenhuis

zou ik nooit willen’. ‘Als het zover

is wil ik een spuitje’. ‘Je kunt daar

weinig aan doen. De dokters doen

maarhungoesting.’

Maar is dit wel zo? Tijdens deze in-

foavond krijg je een antwoord op

volgendevragen:Hoekan

je je het best voorbereiden op de

laatste periode van het leven? Wat

zijn de mogelijkheden om mens-

waardig te sterven? Hoe kun je zelf

beslissen over de wijze waarop de

gezondheidszorg in die laatste peri-

ode verloopt? Hoe stel je een wils-

verklaring op? Ben je dan zeker dat

je wil zal worden gevolgd door de

artsen? Hoe kun je vermijden dat

men je moeder blijft doorbehande-

len ook al zou ze dat niet gewild

hebben?

Op voorhand bespreken wat je wel

of niet zou willen, is een basisvoor-

waarde om tot je recht te komen.

Deze infoavond zet je op weg om dit

niet evidente thema bespreekbaar te

maken.

Spreker van de avond is een mede-

werker van het CM-Thuiszorgcen-

trum.

Iedereen is welkom. Vooraf in-

schrijven is gewenst. Deelname is

gratis!

Praktisch

Wanneer:

Dinsdag 21 november 2017 om 19.30

uur

Waar:

Dienstencentrum Wijnveld, Win-

gerdstraat 14inLeuven.

Gratisparkeergelegenheid

Inschrijven:

Telefonisch op het nummer 016 35

96 00 (Sofie Coene) of via mail: leu-

ven@

cm.be. Op voorhand inschrijven is

gewenst.

Meerinfo:

www.cm.be/agenda

Organisatie:

CM Leuven-stad i.s.m. CM-Thuis-

zorgcentrum en dienstencentrum

Wijnveld

CM - Een waardig levenseinde? Je eigen keuze!

(Vroegtijdige zorgplanning)

Heel wat kinderen en jongeren zijn

quasi continu bezig met online so-

ciaal contact. Ze chatten, klikken,

liken, taggen én swipen er op los.

Het is belangrijk om als ouder op de

hoogtetezijnvandezetrends.

Wat vinden kinderen en jongeren

zo fantastisch aan surfen, gamen,

chatten en netwerken? Hoe zit het

met online reputaties? Wat doen so-

ciale media met je gezin en hoe kun

je grenzen stellen? Wat wordt er te

grabbel gegooid en wat wordt als

privébeschouwd?

Tijdens dit infomoment krijg je een

heleboel tips aangereikt om je kind

beter te begeleiden en ondersteu-

nen in zijn/haar internetgebruik.

Er worden heel wat handvatten aan-

gereikt om je kind verstandig te le-

ren omgaan met allerhande sociale

media.

Graag op voorhand inschrijven via

leuven@cm.be of telefonisch op het

nummer016359600.

PRAKTISCH

Wanneer?

Woensdag 15 november 2017 om

19.30uur

Waar?

Kleuterpaviljoen, Naamsesteenweg

355inHeverlee

Gratis parkeergelegenheid op het

schooldomein

Meerinfo:

Sofie Coene, 016 35 96 00 of ww-

w.cm.be/agenda

Inschrijven via leuven@cm.be of

telefonisch op het nummer 016 35

9600

Organisatie:

CM-kern Heverlee i.s.m. ouder-

raad kleuter- en basisschool Heilig

Hartinstituut

HeverleeenGezinsbond

CM - Kinderen veilig online

OMTRENT ROUW EN VER-

DRIET ROUWEN IN HET GEZIN

Rouweninhetgezin

Dinsdag 24 oktober 2017 van 19.30 tot

22.00uur

We staan stil bij het individue-

le karakter van verdriet en rouw.

Welke impact heeft verdriet op ons

handelen en onze interacties, op

de verschillende dimensies van het

mens-zijn ? We bekijken hoe ver-

driet zowel verbindend als verwij-

derend kan werken. Hoe kunnen fa-

milie, vrienden, context, therapeut

of hulpverlener een ondersteunen-

de rol vervullen? We zien hoe een

intense emotie als verdriet soms

verdrongen wordt en plaats maakt

voor een andere emotie. Het is im-

mers een té grote last om alleen te

dragen. We vertrekken vanuit de

methode van het contextuele den-

ken.

Praktischeinfo:

Waar? LDC Wijnveld, Wingerd-

straat44,3000Leuven

Begeleiding:WimZeelmaekers

Prijs: 14 euro – Reductieprijs: 11

euro

Inschrijven:

https://www.vormingplusob.be/om-

trent-rouw-en-verdriet-rpuwen-het-

gezin

Code: 175579

Partners: LDC Wijnveld, Mis-

sing You, HuisvandeMens Leu-

ven,OVOKvzw,OVKvzw

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

ROUWEN IN HET GEZIN



Zin in een leuke cultuur-historische uit-

stap met je vereniging, bedrijf, familie of

vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herin-

neringen aan jouw studententijd opha-

len, onbekende aspecten van Leuven ont-

dekken, genieten van een hapje en een

drankje onder begeleiding van een deskun-

dige gids? Heb je zelf een bepaald thema

in gedachten of wil je een volledige rond-

leiding op jouw maat? Bij Leuven+ ben je

altijdaanhet juisteadres.

Plezier inLeuven

*LuchtigLeuven

Wil je liefst een wandeling met sap-

pige anekdotes en smakelijke verha-

len over bekende en minder beken-

de Leuvense toestanden, dan vind

je bij ons zeker je gading. Wij

vertellen graag over de uitspattin-

gen van middeleeuwse studenten,

het niet altijd even vrome gedrag

van begijnen, de grollen van Paep

Thoon en de verbijsterende com-

mentaren van geleerde humanis-

ten op het Leuvens drankgebruik.

Je zal je oren niet geloven, maar

we garanderen wel dit: hoe onwaar-

schijnlijk ook, al onze verhalen

zijnechtgebeurd.

Andereplezierigewandelingen

-Rooieoortjes

-Opstapmetdenachtwacht

-StudentikoosLeuven

- Van totem naar totem, speciaal

voorgroepenmetkinderen

-LeuvenAuthenthip

-DeLeuvense jaartallen

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagdbijLeuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

kenopvoorhand .

Voor een rondleiding met een gids betaal

je 6 euro per persoon met een minimum

van 72 euro voor 2 uur. Vanaf het derde

uur betaal je 45 euro extra per gids. Je tijd

gaat in vanaf het uur van afspraak. Be-

taling gebeurt via overschrijving na ont-

vangstvande factuur.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gid-

senbond

Web site: http://www.leuven-plus.be

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon:0460978566

(Uit Programmagids Koninklijke Leu-

venseGidsenbond)

LEUVEN+ Aanbod voor groepen

Vorig jaar was de komst van de

Sapmobiel een primeur voor Vlier-

beek en meteen een overdonderend

succes: wie een grote oogst appelen

had, kon zijn fruit voor de Wester-

poort van de abdij laten omzetten in

appelsap, netjes verpakt in een bag-

in-box van 3 of 5 liter. Het was toen

deheledagaanschuiven!

Ook dit jaar komt de mobiele pers

langs: op 7 oktober staat ze weer

paraat. Alleen was dit jaar de ap-

peloogst miniem. De schuldige is

de late nachtvorst die heel veel ap-

pelbloesems heeft vernield. Daar-

om kan er gecombineerd worden:

er kunnen peren en zelfs druiven

worden toegevoegd omaandemini-

mumhoeveelheidtegeraken.

Wie 70 kg fruit kan aanleveren, kan

op 7 oktober met vers geperst sap

vaneigenfruitnaarhuisrijden.

Informatievindtuop

www.desapmobiel.beof

tel.012391188of

nbsw@boomgaardenstichting.be

Daar kan u meteen uw plaats reser-

veren.

DE RIJDENDE FRUITPERS KOMT LANGS IN VLIERBEEK

De sapmobiel
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Donald Trump werd president van

de USA, de kinderen van Alep-

po zijn zo getraumatiseerd dat ze

niet meer huilen, 50% van de ver-

krachters wordt niet gestraft… Het

nieuws staat vol straffe feiten waar

watduidingbijpast.

Daarom is voortaan ‘Tussen de soep

en de feiten’ een boeiend middag-

programma met een interessante

spreker over een hot topic uit de ac-

tualiteit. Thema’s en sprekers wor-

den pas een week op voorhand ge-

boekt en bekend gemaakt. Alleen de

data staan vast. En dat er soep zal

zijn. Je mag dus rekenen op een

middagpauze met voedsel voor li-

chaamengeest.

De toegang is gratis. Je hoeft niet

vooraf in te schrijven. Woon of

werk je in Leuven? Ben je student?

Iedereen is welkom. We verwachten

je om 12.15 u. en ronden af rond 13

u. Intussen kan je je eigen lunch

verorberen, lekker warme soep ter

plaatse.

Beetje later aanpikken? Beetje vroe-

ger weg? Geen probleem. De zaal is

zo opgesteld dat je discreet kan aan-

pikkenofwegglippen.

De lunchlezingen van het voorjaar

vielen duidelijk in de smaak! Elke

eerste dinsdag van de maand zakten

gemiddeld meer dan honderd geïn-

teresseerden af naar Bib Tweebron-

nen om hun honger naar actualiteit

te stillen. Reden genoeg om de ‘Tus-

sen de soep en de feiten’ verder te

zetteninoktober.

Benieuwd naar het programma van

het najaar? De data van seizoen 2

liggen al vast maar voor de keu-

ze van het thema en spreker spelen

we heel kort op de bal. Pas tien da-

gen op voorhand kom je te weten

welk brandend actueel nieuwsitem

wordt toegelicht met feiten, visie en

achtergronden. Check de website op

FB!

Data:Seizoen2

Dinsdag17oktober2017

Donderdag23november2017

Dinsdag19december2017

Van12.15 tot 13.00u.

Plaatsvansamenkomst :

Bibliotheek Leuven, Rijschool-

straat4,Leuven

Prijs:Gratis (ookdesoep)

Info en verslagen seizoen 1: www.-

soepenenfeiten.weebly.com en FB.

17 jan. 2017: Na de Amerikaanse pre-

sidentsverkiezingen van 2016: Wat

metTrump?

21 febr. 2017: De vluchtelingencri-

sis: oud nieuws of verrassend actu-

eel?

21 maart 2017: 22 maart 2016: Aan-

slageninBrussel. 1 jaarnadien.

18 april 2017: Anders wonen in de

toekomst.

16 mei 2017: Politieke aardverschui-

vingeninFrankrijk.

20juni2017:Redonzeplaneet!

Wim Coudenys, gids: “Wat is er roman-

tischer dan Nieuwjaar in Sint-Petersburg

met paleizen, musea, kanalen en de Neva

die baden in eindejaarssfeer (de Russische

Kerst valt op 7 januari)? Met een beetje

geluk krijgen we er een wit tapijt boven-

op. Een rondrit met een trojka door het

park van het keizerlijke paleis is de kers op

de taart. En uiteraard staan de Hermita-

ge en het Russisch Museum, de Peter- en

Paulusvesting en de St.-Isaakskathedraal

ophetprogramma!”

Reisdata: 29 december 2017 – 2 ja-

nuari2018

Reissom:perpersoon

2-persoonskamer:2.155euro

Toeslag 1-persoonskamer: 165 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 40

euro

Aantal deelnemers: Minimum 15,

maximum25

Inbegrepenindezereissom:

* Ticket in cat. II voor ballet, opera

ofconcert (waarde100euro)

* De toegangsgelden voor de ver-

meldebezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige

toelichtingdoorWimCoudenys

*Gebruikvandeaudiofoon

*LokaleNederlandstaligegidsen

* Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs

* Handig reisgidsje met straten-

plannetjes

* Overnachtingen met ontbijt in

het kwaliteitsvolle viersterrenhotel

CourtyardbyMarriottPushkin

* 4 middagmalen en 4 avondma-

len (waarvan het oudejaarsavond-

maal incl. alcoholische dranken en

show) in het hotel of lokale restau-

rants

* Vluchten Brussel-Sint-Peters-

burg h/t telkens via Frankfurt met

Lufthansa, de luchthaventaksen en

CO²-compensatie

* Transfers en vervoer ter plaatse in

comfortabeleautocar

*Visumregelingen–kosten

* 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

DAVIDSFONDS STEDENREIZEN

Sint-Petersbrug

De Voedselbank organiseert elk

jaar, in samenwerking met de su-

permarkten van onze partners ,

voedselinzamelingen. De klanten

worden verzocht bij hun passa-

ge aan de kassa een waardebon

te schenken. Naargelang de super-

markt laten die waardebons toe een

of meer maaltijden of producten te

schenken, in functie van het geko-

zenbedrag.

Van donderdag 12 oktober t/m

woensdag 18 oktober vindt er

ook dit jaar een voedselinzameling

plaats in de winkelketen Delhaize,

Diestsesteenweg te Kessel-Lo. Vrij-

willigers bieden de klanten waarde-

bons aan in inkomhal en dit gedu-

rende de openingsuren in blokken

vantweeuur.

Wilt u ook vrijwilliger zijn om in

deze week het cliënteel een folder

met waardebons aan te bieden in de

winkel neem dan contact op met :

FannesPeter

Gemeentestraat, 131,

3010Kessel-Lo

GSM:0489326646

OfVancauwenberghPaul

Kortrijksestraat, 327

3010Kessel-Lo

GSM:0497836703

E-mail : paul.vancauwenbergh@ge-

p.kuleuven.be

Van harte dank voor je medewer-

king

Demedewerkers

De voedselbank
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