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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Orde scheppen in je binnenste en gebed

gaan hand in hand. Verdiep je daarom

met al je krachten in het gebed van het

hart. Begeleid het gebed met je hart tot

je denken zich concentreert in je hart en

je hart warm wordt voor God. Dat geeft

je innerlijke concentratie, doet je kracht

vinden in God en laat je voortdurend met

hem verkeren – of je alleen bent of onder

mensenenwat jeookdoet.

Johannes Chrysostomos

Maandag 23 oktober 2017 komen we

deze maand een tweede keer samen

ter meditatie.

De volgende maand is dat op maan-

dag 6 en maandag 20 november

2017.

Plaats van samenkomst is de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20

uur.

Wil je er ook eens bij zijn? Je bent

welkom. Neem maar contact op met

Jos Vermeulen.

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 “politieke theologie” heeft haar

uitgangspunt in de overtuiging dat

het christendom zich niet alleen in

de verre toekomst of in het hierna-

maals moet waar maken, maar hier

en nu, in deze wereld. De theologie

wil zich rekenschap geven van het

feit dat het openbare leven, de “po-

litieke” werkelijkheid, het alomvat-

tende en cruciale terrein vormt,

waar de christelijke waarheid haar

verwerkelijking moet vinden. Zij

wil een einde maken aan de opvat-

ting alsof de godsdienst een louter

privéaangelegenheid zou zijn; zij

wil de nadruk leggen op de sociale,

politieke en culturele dimensie van

het geloof, of om het eenvoudiger te

zeggen: zij is de uiting van een stre-

ven om klaar te zien in de kerkelij-

ke verantwoordelijkheid bij de op-

bouw van de samenleving.

Wildiers

Ik drink een goed glas wijn op een

zomerdag of ontmoet een vreem-

deling die vrolijk naar me lacht.

Zo word ik keer op keer verwend

door een geluksmoment. Een ge-

luksmoment onderweg naar waar

m'n vrienden zijn. Ze zitten ergens

hier vlakbij. Alleen al het vooruit-

zicht maakt me blij. Ik kom thuis na

een lange dag en jij begroet me met

een lach, mijn hart vervuld in al

jouw onschuld, als door een won-

der overdonderd.

uitNick&Simon-Geluksmoment

ThomasGodsdienstonderwijs

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 oktober

29ste zondag door het jaar A

Missiezondag

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 29 oktober

30ste zondag door het jaar A

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 oktober

29ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 oktober

30ste zondag door het jaar A

11 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Hilde Pex

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 22 oktober

Negenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 29 oktober

Dertigste zondag door het kerkelijk

jaar

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

Op zaterdag 7 oktober 2017 namen

wij in de Sint-Franciscusparochie-

kerk te Heverlee afscheid van me-

vrouw Julia Wuytack, weduwe

van de heer Frans Verlinden, gebo-

ren te Moerzeke-Kastel op 1 novem-

ber 1927 en rustig van ons heenge-

gaan te Lubbeek in het WZC Sint-

Dominicus op 2 oktober 2017, ge-

sterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2017.

Lieve moeder en oma,

Na vele jaren van werken en zor-

gen voor je gezin en je kleinkin-

deren ben je zachtjes ingeslapen,

net geen negentig. De toenemen-

de ongemakken maakten het je niet

gemakkelijk, maar je hebt je strijd

moedig gestreden. Je was een sterke

vrouw die wist wat ze wilde.

Je was gedreven in alles wat je on-

dernam. Je doorzettingsvermogen

is een voorbeeld en een inspiratie-

bron voor je zes zonen. Na 28 jaar

ben je nu terug verenigd met ons

vader.

Wij koesteren de warme herinne-

ringen aan de vele mooie momen-

ten die we samen met jou mochten

delen. Voor de wereld was je één van

de velen. Voor ons was je de hele we-

reld.

Rust zacht.

(prentje)

"Voor de wereld was je één van de

velen, voor ons was je de hele we-

reld". Dit vertelt ons meteen wel-

ke gevoelens overwegend zijn ge-

weest in het leven van jullie graag

geziene moeder en oma. Zij was een

diep christelijke moeder voor wie

het leven niet altijd even eenvoudig

is geweest. Doorheen haar landbou-

wersleven, verhuizingen en meer,

overwon zij wel en wee door haar

sterk vermogen en aangehouden

wilskracht! Nadien was ze ook be-

drijvig in de fruitteelt. Ze verloor

ook haar echtgenoot en een zoon.

Doorheen haar diep geloof en bid-

dend vermogen leefde zij haar kin-

deren voor. Eenvoud was haar sie-

raad!

In moeders drukke leven was er

óók veel liefde, zo getuigden haar

kinderen bij het afscheid nemen

van hun graag geziene mama en

oma. Moeder wist allen te motive-

ren tot het behalen van een diplo-

ma. Haar doorgegeven menselijke

eigenschappen aan haar kinderen

was haar verworven rijkdom. Zo

rijk zal ook moeders “welkom” bij

de Heer zijn! Wat een bemoediging

voor allen die moeder nu toever-

trouwen aan die grote Heer, onze

God !

“Moeder, nu jij heengaat, laat jij je

liefde hier en die is het waard om

door te gaan met leven”. (naar Irm-

gardPartmann)

...voor ons was je de hele wereld.

Chronisch ziek? Mantelzorger?

“SAMEN” SUPER STERK !!!

Vandaag op de dag van de mens met

een chronische ziekte hebben wij

respect voor al wie beperkt is in

zijn mogelijkheden. Vandaag wil-

len wij ook hun kracht, hun waar-

de en zinvolheid zien. Vanuit deze

kracht willen wij samen vieren in

dankbaarheid, opdat iedereen zou

weten dat Samana gelukkig maakt.

Of zoals ons jaarthema het zegt:

Laten we “Samen” leven met

verschillen.

Wiekanikvoor jezijn?

Watkanikvoor jedoen?

Wees ontvankelijk zoals de aarde is,

aanstekelijk zoals een vlammetje,

verkwikkend zoals een fris glas wa-

ter, zachtmoedig zoals een zuchtje

wind

Wiekanikvoor jezijn?

Watkanikvoor jedoen?

Wees een weg voor hen die dwa-

len in het leven, een brug die men-

sen samenbrengt, een huis voor de

zovele mensen die vluchten, een

haard die heerlijke warmte schenkt

Wiekanikechtvoor jezijn?

Watkanikechtvoor jedoen?

Wees een mens die kan vergeven,

mij elke dag hoop kan geven, mij

wil ondersteunen als het niet meer

gaat, die steeds de Ander zoekt.

DAT WIL IK VOOR JE ZIJN !

DAT WIL IK VOOR JE DOEN !

Sint-Franciscusviering van 8/10/2017
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

* Deberiotstraat 24, Leuven * Aan-

vang14.00u.–Einde15.45u.

Dinsdag24oktober2017

Salafisme: oorzaak van geweld en

terreur?

Dhr. Jonas Slaats (Theoloog, schrij-

ver,activist)

Dinsdag31oktober2017

Is waterstof de brandstof van de toe-

komst?

Een blik op het energielandschap

vandaagenmorgen

Prof. Jan Rongé (Faculteit Bio - In-

genieurswetenschappen)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen:

30euro.

LEZING IN SENIORAMA

“Langer zelfstandig thuis wonen:

praktischehulpmiddelen”

door Ergotherapeut Gasthuisberg Leuven

Datum: maandag 23 oktober 2017

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 24

oktober 2017 vanaf 13.30 u. Je kan

vanaf nu maandelijks genieten van

een ontspannende gelaatsverzor-

ging. Maggie komt eenmaal per

maand langs bij Seniorama om je

een rustgevende gezichtsmassage

te geven. Gedurende 45 minuten

zorgt ze voor het reinigen van de

huid, de massage, een masker en in-

dien gewenst een lichte maquilla-

ge. Ondertussen krijg je raad over

hoe je je huid gezond kan houden.

Maggie werkt uitsluitend met an-

ti-allergische producten. Maak een

afspraak via het onthaal tel. 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

FILM IN SENIORAMA “The Da-

nish girl” Verenigd Koninkrijk, Ver-

enigde Staten, Duitsland, Denemarken,

België – 2015 – 119 minuten * van:

Tom Hooper met: Eddie Redmayne,

Alicia Vikander, Amber Heard. Inter-

nationale coproductie (ook België)

over de eerste persoon in Euro-

pa die een transgender-operatie on-

derging. Een mooie love story in

het milieu van Deense kunstschil-

ders. Datum: vrijdag 20 oktober

2017 van 14.00 u. tot 16.30 u. Plaats:

Seniorama, Vanden Tymplestraat

35, 3000 Leuven. Bijdrage: 5,00 eu-

ro, leden4,00euro
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1219 - KRUISTOCHTENTIJD

Ongewapend en ontwapenend ont-

moeten Franciscus en de sultan el-

kaar in Egypte. Een echte ontmoe-

tingtussentweegodzoekers

Op de Franciscaanse inspiratiedag

op 18 november 2017 te Vaalbeek

diepen we dit thema uit. Met ge-

tuigenissen, (meer)stemmige be-

zinningsmomenten en workshops

wordt het ook voor ons actueel. Een

ideale gelegenheid omkennis tema-

ken met Franciscus’ ervaring en om

met heel de franciscaanse familie sa-

men te zijn en elkaar te ontmoeten.

Deze inspiratiedag wordt georgani-

seerd in samenwerking met VOEM

Brussel. Workshopbegeleiders zijn

Francine Demarsin, Geert Behey-

t, André Jansen, Barbara Mertens,

Rika Vandevenne, Pater Joris, Mo-

hammedIkram,RikVanSchil...

PROGRAMMA

10.00u.Welkom!

10.30u.Samendedagopenen

11.00u.Eersteworkshopronde

12.45u.Middagmaal

14.00 u. Evocatie door Jos Mariën

14.30u.Tweedeworkshopronde

16.00u.Vieruurtje

16.15u.Interreligieuzewake

17.00u.Afronden

Tijdens het onthaal en de pauzes

kan je met elkaar in dialoog gaan in

de ontmoetingsruimtes, aan de boe-

kenstand, of je even in stilte terug-

trekkenindekapel

JONGEREN

Iedereen, jong en ouder – vanaf

13 jaar, kan zich inschrijven voor

de workshops en inleidingen. Wie

jonger is dan 13 jaar kan meedoen

metdekinderworkshop.

CONTACT

Vragen?Opmerkingen?

ContacteerStijn (0487/90.67.85)

DEELNAME IN DE KOSTEN

Om in de kosten te kunnen voor-

zien vragen we een vergoeding van

25 euro te betalen bij inschrijving.

Mocht de prijs een belemmering

vormen, neem dan zeker met ons

contactop!

LOCATIE

In het voormalige klooster van de

Minderbroeders in Vaalbeek La Fo-

resta, Prosperdreef 9, 3054 Vaal-

beek. Voor de GPS geef je ' Klooster-

straat' in.Komjemetde trein tot aan

het station van Leuven, laat het ons

weten, dan zorgen we ervoor dat je

wordtafgehaald!

Meer info en inschrijfformulier

op: http://www.franciscaansleven.-

be/inspiratiedag-2017.html

Franciscaanse Inspiratiedag

TAU - Salaam - Pace e Bene

Sint-Franciscus

Woensdag 18 oktober

13.30uur:SAMANACrea

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 19 oktober

14uur:Seniorencafé

20uur:KoorParcoeur

Vrijdag 20 oktober

VM:DeArk-BarMichotte

NM:BarMichotte

AV:Buurtcafé

Zondag 22 oktober

11uur:Zondagscafé

NM: Buurt Michotte - Herfstwan-

deling

AV:Dissonant

Dinsdag 24 oktober

14uur:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 25 oktober

VM:OKRATeamvergadering

20u.:KoorBlijRondeel

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 19 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 tot 20.15 uur vormselcatechese

indeKristoffelzaal

Dinsdag 24 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 26 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

27-28-29 oktober

HerfstweekendinEupen

AGENDA

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 tijd-

je zoeken vinden we het stukje te-

rug. Waarom niet schaken, scrabbe-

len of rummikub? Het verhoogt je

concentratievermogen en verbetert

je logisch denken. Daarom wordt

schaken en scrabbelen sterk aan-

bevolen voor senioren. Indien je

je geheugen progressief wil verbe-

teren, kan je bij Seniorama elke

woensdagnamiddag van 14.00 u. de

schaak-, rummikub- en scrabble-

kunst beoefenen of aanleren. www.-

seniorama.be



Geïnteresseerd om kennis te maken

met de wereld achter de gevangenis-

poort?

De eerste avond is een voorberei-

dende sessie. Welk beeld heb je van

de gevangenis en de gedetineerden?

Wat is je kijk op straf en detentie?

Er worden ook praktische afspra-

kengemaaktvoorhetbezoek.

De tweede avond krijg je een rond-

leiding in Leuven Hulp en ga je

in gesprek met gedetineerden en

personeel. De nabespreking vindt

plaats op Vormingplus. Wij ver-

wachtendat je aanwezigbent opbei-

deavonden.

Praktischeinfo:

Waar? Vormingplus Oost-Brabant

– Paul van Ostaijenlaan 20-24 – 3001

Heverlee

Wanneer? Vrijdag 11 november 2017

van 19.30 tot 21.30 u. en vrijdag 17

november 2017 van 16.30 tot 21.30 u.

Begeleiding:BartSchoovaerts

Prijs: 10.00euro

Inschrijven:

https://www.vormingplusob.be/

bezoek-aan-de-hulpgevangenis-van-

leuven

Code: 175757

Partners: De Rode Antraciet – CAW

Oost Brabant – Gevangenis Leuven

Hulp

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

Bezoek aan de hulpgevangenis van Leuven

Aanbodvoorgroepen

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

altijd aan het juiste adres.

Leuvenvoorbeginners:

*Leuvenineennotendop

Voor een eerste kennismaking met

de stad is dit de ideale wandeling. Je

ontdekt bekende monumenten en

trekpleisters: de Grote Markt met

het stadhuis en de Sint-Pieterskerk,

de Lakenhalle, de universiteitscol-

leges en de kroegen van de Oude

Markt. Maar we nemen je ook mee

naar kleinere straatjes en steegjes,

parken en binnentuinen. Een be-

zoek aan het Groot Begijnhof door

Unesco uitgeroepen tot werelderf-

goed mag natuurlijk niet ontbre-

ken.

* Andere Leuvense hoogtepunten

-Stadhuis

-Opstapmeteenbegijn

-MiddeleeuwsLeuven

-Standbeeldenindestad

-Langsgroeneplekjes

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagd bij Leuven+.

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

ken op voorhand .

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-

vangst van de 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-

vense Gidsenbond)

Leuven+ Leuven voor beginners

De Leuvense scholen doen voor de

achttiende keer mee aan de uitda-

ging om een schooljaar lang te wer-

ken rond duurzaamheid. De Leu-

vense Klimaatscholen onderteken-

den een klimaatscharter, waarmee

ze zich engageren om mee te wer-

ken aan een klimaatsneutrale, leef-

barestad.

De scholen kiezen zelf hun the-

ma’s, bijvoorbeeld: afval, natuur,

energie en klimaat, biofruit, water of

duurzame voeding.

Voor de milieu – en duurzaam-

heidsinitiatieven krijgen de scho-

len materiële en financiële steun

vandestadLeuven.

De stad biedt educatieve activiteiten

aan, zoals een kinderraad rond

energie en klimaat,een filmfestival

eneenduurzaamheidsquiz.

Bovendien kunnen de scholen

het brevet ‘Klimaatschool van het

schooljaar2017-2018’behalen.

(Uit Regiogids‘Rondom Leuven’ – woens-

dag 4 oktober 2017.)

WERKEN ROND DUURZAAMHEID

Wie echt leert te luisteren, helpt mensen

om voor zichzelf te weten te komen wat ze

voelen en willen.

“Deze workshop hielp me eerst aan-

dacht te proberen schenken aan wat

er echt gezegd wordt, alvorens al

klaar te staan met mijn idee. En ja,

steeds vaker besef ik dat ik niet met-

een iets hoef te zeggen. Dat ik niet

altijd iets hoef te zeggen. Dat ik niet

altijd iets hoef toe te voegen aan

wat er gezegd wordt. Echt luiste-

ren is op zich een meer waardevolle

manier van deelnemen aan een ge-

sprek.”Patricia Claes

Wil jij ook empathisch en onbevoor-

oordeeldlerenluisteren?

Bond zonder Naam organiseert 36

workshops in 6 provincies. Deze

zijntoegankelijkvooriedereen.

Leuven - Zaterdag 28 oktober 2017

Leuven - Zaterdag 21 november 2017

Schrijf je in via vorming@bzn.be

Workshops Empathisch verbindend luisteren

GSM en smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of

smartphone, kan met Katia Hum-

blet een afspraak maken 0475 82

04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opge-

ven en je probleem zo goed moge-

lijk omschrijven. Zorg ervoor dat je

toestel opgeladen is. Bijdrage: € 5

vooraf te betalen. Seniorama vzw Van-

denTymplestraat35,

3000Leuven.www.seniorama.be

4 FEDERATIE FRANDO

Lezingenreeks – Faculteit Letteren –

Leuven

Aan het einde van de 19de en het

begin van de 20ste eeuw zetten

kunstenaars, schrijvers, architec-

ten, taalkundigen… zich expliciet af

tegen de tradities van hun discipli-

nes. Voor hen konden alleen nieu-

we technieken en benaderingen een

nieuwe wereld vatten, een wereld

waarin verregaande industrialise-

ring niet alleen het landschap maar

ook de maatschappelijke structuren

radicaal verandert, waarin de gru-

wel van WO I alle zekerheden aan

diggelenlijktteslaan.

In deze lezingenreeks werpen Let-

terenonderzoekers uit verschillen-

de domeinen een kritische blik op

het modernisme. Ze kijken voorbij

het stereotiepe beeld van de moder-

nisten als radicale vernieuwers. Ze

tonen u dat modernistische kunste-

naars niet noodzakelijk het stelle-

tje elitaire schenenschoppers zijn

waarvoor zij soms worden versle-

ten en dat modernistische kunst en

muziek helemaal niet ontoeganke-

lijk hoeven te zijn. Ze bespreken de

veelbelovende vernieuwingen van

het modernisme, maar ook de gren-

zenengebrekenervan.

Programma

*Woensdag 25 oktober 2017:

Miskende moderniteit. De Jung-

grammatiker als taalkundige he-

melbestormers

Luk Draye

De junggrammatikers hebben het

moderne taalgeografisch onder-

zoek een grote impuls gegeven. Zij

zagen in de systematische studie

van de dialecten – terecht – een

Luk Draye

manier om klankveranderingen op

het spoor te komen. Dialectkaarten

tonen ‘gestolde’ veranderingen en

maken de reconstructie van die ver-

anderingen mogelijk. Dat kan met

voorbeelden uit de Nederlandse en

Duitse taalgeografie en -geschiede-

nisgeïllustreerdworden.

Het onderzoek van Luk Draye be-

strijkt verschillende domeinen van

de Nederlandse en Duitse taalkun-

de, van taalverandering tot naam-

kunde. Ook verschillende Vlaamse

dialecten hebben voor hem geen ge-

heimenmeer.

*Woensdag 8 november 2017

Wat het betekent ‘modern’ te zijn:

enkele theorieën over de Europese

avant-garde

Sascha Bru

*Woensdag 22 november 2017

Over de ‘onbeschaamdheid van de

zogenaamde moderne mens’: een

transhistorische terugblik op hon-

derd jaar moderniteit in de beelden-

dekunst (1917-2017)

Hilde Van Gelder

*Woensdag 6 december 2017

De lange schaduw van de Russische

ziel. Hoe Rusland de wereld ‘moder-

n’maakte

Wim Coudenys

Kostprijs: 15europerlezing

Bent u lid van een Letterenalumni-

kring of lid van Universiteit Derde

Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of

bent u emeritus? Dan betaalt u 10

euro per lezing. Studenten betalen

5europerlezing.

Praktisch

Wanneer: Op woensdag van 14.00

tot 16.30 u (inclusief koffie na de le-

zing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT

08.16) van de Faculteit Letteren in

Leuven (Blijde Inkomststraat 21 –

Leuven)

Bereikbaarheid: De Faculteit Lette-

ren bevindt zich op 10 minuten

wandelen van het station van Leu-

ven. U kunt aan het station ook bus

1 , 4 , 5 of 6 nemen tot aan de halte

‘LeuvenCampusVesalius’.

Parking: Parking Ladeuze bevindt

zich op 400 m van de faculteit Let-

teren.

Meer info: Online inschrijven –

Meerinfoopdewebsite

Indien u net voor een lezing in-

schrijft kunt u per plaatse betalen.

https://www.arts.kuleuven.be/lezin-

genreeks

Modernisme

Infosessie slaap lekker

Slaap je niet goed? Dan ben je

bij deze voordracht bij het juis-

te adres. Je komt er namelijk alles

te weten over slapen, slaapproble-

men, slaaphygiëne en slaapmidde-

len. Na een theoretische inleiding

volgteenquiz.

Wanneer: donderdag 26 oktober

van14utot16u

Prijs:gratis

Kijkdag in Ter Vlierbeke (i.s.m.

stadLeuvendienstSamenleven)

Deze dag kan iedereen zich in-

schrijven om een kijkje te komen

nemen in zowel het woonzorgcen-

trum als in de assistentiewonin-

gen en lokaal dienstencentrum Ter

Vlierbeke.

Wanneer: vrijdag 17 november om

13u30 of 15u. Dinsdag 21 november

om10u.

Inschrijving: Om organisatorische

redenen vragen we om vooraf in te

schrijvenviahetonthaal.
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