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MEDITATIE IN DE CHRISTE-
LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Ik wijd mezelf de ganse dag, ook tijdens

mijn werk, zorgvuldig aan de tegenwoor-
digheid van God, die ik altijd als zeer na-
bij beschouw, vaak zelfs in de grond van

mijn hart, wat me een hoge achting van

God gegeven heeft. Ik beschouw God als

een vriend die zich zonder onderbreking

met mij bezighoudt en zich in mij ver-
heugt op duizend manieren.

Broeder Laurentius van de Verrijze-
nis (1614-1691)

In december mediteren we samen op

maandag 4 en maandag 18 decem-
ber 2017.

Plaats van samenkomst is weer
de Stille ruimte “Ademtocht” in
het Don Boscocentrum, Ortola-
nenstraat 6, Kessel-Lo. Uur van sa-
menkomst: 20 uur.
Als je graag eens wil aansluiten,
verwittig dan even Jos Vermeulen.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

KALENDERBLAADJE

Onze Senioren - Gebed van een En-
gelse kloosterzuster uit de 17de eeuw:

“Heer, Gij weet beter dan ik dat ik
oud word.
Bewaar mij voor de noodlottige ge-
woonte te denken dat ik in alle om-
standigheden iets moet zeggen. Be-
vrijd mij van de obsessie orde te wil-
len brengen in andermans zaken.
Maak mij bedachtzaam maar niet
humeurig, gedienstig maar niet ba-
zig.
Laat mij zwijgen over mijn kwaal-
tjes, ofschoon ze almaar toenemen.
Ik durf U niet te vragen het zo-
ver te brengen dat ik graag luis-
ter naar het verhaal van andermans
leed, maar help mij in alle geval het
met geduld te aanhoren. Ik durf U
niet te vragen om een beter geheu-
gen, maar geef mij steeds meer nede-
righeid en minder eigenwijsheid,
wanneer mijn herinneringen niet
kloppen met die van anderen. Leer
mij de kostbare les dat ik me wel
eens kan vergissen...
Zorg dat ik in staat ben het goede te
zien waar ik het niet verwachtte en
talenten te erkennen bij mensen bij
wie ik die niet vermoedde, en geef
mij de genade, Heer, hen dat ook te
zeggen.”
Scheurkalender De Druivelaar 20 novem-
ber 2013

ÉÉN GEDULDIG MOMENT
VOORKOMT DUIZEND ZORGEN
bzn

NIETS IS ONMOGELIJK ALS WE
HET SAMEN DOEN bzn

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 november

Christus Koning

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor de familie Segers-
Demandt en zoon Gerard en voor
Felix Leenaerts
Voorgangers: Pater Jozef Valkeners
en Ere pastor Jef Bulckens
Lector: Cécile Van Hoecke en leden
van OKRA
Zang: Lut
Orgel: Tom Akkermans
Beelden: Thierry Van Craenem
Speciale welkom aan de leden van

OKRA

Zondag 3 december

1ste zondag van de Advent
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Gedachtenisviering voor Julia
Wuytack
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman
Beelden: Lieven Dries

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 november

34ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: Willy schaeken en Johanna
Van Uffelen
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 3 december

1ste zondag van de advent B

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Hubert Gorissen

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Zondag 26 november

Christus Koning

Geen viering in Don Bosco

Zondag 3 december

Eerste Adventszondag

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

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

BEGIN ELKE DAG
MET EEN GOEDE DAG bzn

VIERINGEN

Op 2 november 2017 overleed thuis,
omringd door haar kinderen: Ann

De Deken.

Zij werd geboren te Brussel op 3
september 1928.
Zij was weduwe van René Van den
Bossche en woonde in de Partisa-

Ann De Deken

nenstraat in Kessel-Lo.
De afscheidsplechtigheid rond de
urne had plaats in het Don Boscoge-
meenschapscentrum op vrijdag 10
november om 10.30 u.

Sterf niet met mij

Als je mij nog iets wilt geven

Dan zou ik vragen

Sterf niet met mij

Omhels het leven

Je mag bedroefd zijn

Maar wanhoop niet

Verdrink niet in té groot verdriet

Als je mij nog iets wilt schenken

Dan zou ik willen

Blijf de toekomst zien

Blijf hoopvol denken

Zodat je uitgroeit

En voluit leeft

Het leven alle kansen geeft.

(Yvonne van Emmerik - Uit: Als
vlinders spreken konden.

Alle aanwezigen in de begrafenis-
dienst waren ontroerd door het ver-
warmend beeld dat haar kinderen
en kleinkinderen van haar naar
voor brachten. Zij getuigden van
een liefdevolle vrouw in een lief-
devol gezin, een vrouw die gericht
was naar de anderen en niets te veel
vond om hen te verblijden, te steu-
nen, te richten, een vrouw die ook
de ontplooiing van zichzelf ter har-
te nam.
Een moeder en oma om te bemin-
nen en te blijven beminnen en te
blijven gedenken.
Van de tekst van Yvonne van Em-
merik zeiden de kinderen: ‘Dat zou
moeder kunnen gezegd hebben.’

Voor altijd in ons hart

* Sluit jij weer bij ons aan?

Samen kunnen we de weg op gaan
van een kerk van hoop, en een
steun zijn voor elkaar.
Samen kunnen wij het goede en het
mooie in de kerk verder zetten.

*Blijf jij met ons meedoen?

Wij zouden het fijn vinden u bij
onze abonnees terug te vinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst

voor 2018 samen voor de drie pa-
rochies van onze Federatie Frando.
Als de overschrijvingen tijdig bin-
nenkomen kan hij rustig afwerken.
Veel dank als je daarmee rekening
houdt!

Je kan 37 euro overschrijven op re-
keningnummer:
BE82 3770 0592 0168 van

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43

3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de websi-
te www.kerknet.be bij Kerk&leven
(Het nummer van onze Federatie
Frando is 4330.)

* Sint-Franciscus

Parochiesecretariaat, Tiensesteen-
weg 190, 3001 Heverlee
Telefoon: 016 25 04 59
Open van 9.30 tot 11.30 op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag
(woensdag niet open).

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon
Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016
22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

Parochieblad 2018

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 tijdje zoeken vinden we het

stukje terug.
Waarom niet schaken, scrabbelen

of rummikub? Het verhoogt je
concentratievermogen en verbetert
je logisch denken. Daarom wordt
schaken en scrabbelen sterk aanbe-
volen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief
wil verbeteren, kan je bij Seniorama
elke woensdagnamiddag van 14.00
u. de schaak-, rummikub- en scrab-
blekunst beoefenen of aanleren.
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Het nieuwste museum Parcum opende

zopas de deuren in de historische Abdij

van Park. Met de openingstentoonstel-

ling ‘Van de wereld. Beelden van besloten-

heid en bevrijding’ zet Parcum meteen de

toon als hét museum voor religie, kunst

encultuur inVlaanderen.

Leuven is alweer een museum rij-

ker. Parcum in Abdij van Park. Dat

nieuwe museum moet een extra

toeristische highlight voor Leuven

worden volgens schepen Dirk Van-

sina. ‘Leuven wordt ermee gepro-

moot in binnen- en buitenland.

Voor zo’n site rijd je in het buiten-

land gemakkelijk 100 kmom. Ik ben

ervan overtuigd dat na de restau-

ratie de Parkabdij een monument

wordt waardig om opgenomen te

worden op de Unesco werelderf-

goedlijst.’

De parkabdij is inderdaad één van

de oudste en best bewaarde abdijen

van de Lage Landen. De abdij bleef

immers gespaard van erge oorlogs-

schadeofnatuurrampen.

‘De opening van Parcum is de aan-

leiding om de abdij ook perma-

nent bezoekbaar temaken. Vanaf nu

wordt de Parkabdij opgenomen in

het vast aanbod. Tijdens de week-

ends, en tijdens bepaalde periodes

op vrijdag, worden rondleidingen

aangeboden. Er is ook een bezoe-

kersgids in vijf talen beschikbaar.

Met een combiticket zal het moge-

lijk zijn om de abdij én de tentoon-

stelling te bezoeken of de abdij én

hetdomein.

Jammer genoeg kunnen vandaag de

delen in restauratie nog niet per-

manent ontsloten worden maar de

gerestaureerde westvleugel met de

ontdekte plafond- en muurschilde-

ringen is wel al opgenomen in het

aanbod.’

‘Van de wereld. Beelden van beslo-

tenheid en bevrijding’ is te zien in

Parcum tot en met 25 februari 2018.

Meerinfoopwww.parcum.be

Bart Mertens – Leuven Actueel - 2 no-

vember2017

MUSEUM PARCUM

3FEDERATIE FRANDO

Van harte welkom hier, rond deze

tafel, rondditboekendit licht.

Moge ons samenzijn deze ochtend

gezegend zijn en dat in naamvan de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Inleiding

Hemeltje lief, dacht ik, toen ik deze

viering aan het voorbereiden was.

Want mijn inspiratie was even gaan

lopen. Hemeltje lief, dat werd het

dan, de hemel daar wil ik wat over

mijmeren met jullie. Het is een los-

se verkenning met wat teksten en

liederengeworden.

Eerste lezinguitJesaja65,17-35

Omdat het zo tot de verbeelding spreekt,

geef ik jullie als eerste lezing het hemel-

se visioen van Jesaja. Zijn prachtige beel-

den van totale harmonie blijven doorheen

de eeuwen mensen inspireren, tot liederen,

tot kunstwerken, maar ook tot blijvend

verlangen en meehelpen aan de totstand-

komingvandieharmonie.

Uitdelezing:

Want zie, ik schep een nieuwe he-

meleneennieuweaarde;

aan wat vroeger was zal niet gedacht

worden.

Gij zult u verblijden en juichen

voor eeuwig over hetgeen Ik schep,

want zie, Ik schep Jeruzalem tot ju-

belenzijnvolktotblijdschap.

Ik zal Mij verblijden over mijn

volk.

En daarin zal niet meer gehoord

worden het geluid van geween of

vangeschreeuw.

Zij zullen niet vergeefs zwoegen

en geen kinderen voortbrengen tot

eenvroegtijdigedood,

want zij zullen een door de Ene ge-

zegend geslacht zijn, en hun nako-

melingenmethen.

De wolf en het lam zullen samen

weiden

en de leeuw zal stro eten als het

rund, en de slang zal stof tot spijs

nemen;

zij zullen geen kwaad doen noch

verderf stichten op gans mijn heili-

geberg,zegtdeEne.

Schriftlied

Diechaos schiep totmensenland,

diemensenriep totzinsverband,

Hij schreef, ons totbescherming,

Zijnhandvestvanontferming,

Hij schreef onsvrij,meteigenhand.

Schriftdiemensenoorsprongschrijft.

Woorddat trouwblijft.

Tweede lezing uit het evangelie van

Marcus12,18-27

DeSadduceeën, die houdendat er geen ver-

rijzenis bestaat, proberen Jezus met hun

voorgelegdeverhalen,klemtezetten.

Duiding

In de opstanding raken we aan het

mysterie van een lichaam, niet al-

leen Jezus’ lichaam maar ook het

onze. Dit is een mysterie voorbij

onze verbeelding maar het is de

kern van ons geloof. Als we ouder

worden is niets in ons geloof zin-

voller dan het lijden en de opstan-

ding, de zekerheid dat onze licha-

men , zoals Jezus’ lichaam, moe-

ten lijden en sterven en de zeker-

heid dat we in ons lichaam een le-

ven hebben dat uitstijgt boven de

dood.

God is geen God van doden, maar

van levenden. Onze wereld is zo-

zeer doordrongen van wedijver en

het daaruit voortspruitend geweld,

dat ze deze prachtige boodschap

moet horen. Niettemin lijken gelo-

vige mensen zoveel tijd te verlie-

zen met discussies over pietluttig-

heden, terwijl levensgevende bood-

schap wordt verwaarloosd. Paus

Franciscus zei dat sommige chris-

tenen, wanneer zij het evangelie

verkondigen, veeleer klinken als-

of zij net van een begrafenis ko-

men; dit in plaats van te getuigen

van de vreugde van een blijde bood-

schap van Gods liefde voor de we-

reld. Moge mijn leven getuigen van

Gods liefde voor de wereld. Moge

mijn leven getuigen van God die ge-

komen is om ons leven te geven. En

wel leveninovervloed.

Nu is het de beurt van de Saddu-

ceeën om te proberen Jezus klem te

zetten met een lastige vraag. In zijn

antwoord toont Jezus aan dat wie

verrijst op een totaal nieuwe ma-

nier leeft (ze zullen zijn zoals en-

gelen in de hemel). Jezus verwijst

ook naar het verhaal van Mozes en

het brandend braambos om te zeg-

gen dat God een God is van leven-

den en niet van doden. Abraham, Is-

aakenJacobleven!

Hoe sterk is mijn geloof in de verrij-

zenis?

Maakt dit geloof in de verrijzenis een ver-

schil indemanierwaarop iknuleef?.

Het mysterie van de opwekking van het

dode wezen overvraagt het geloof van de

Sadduceeën. Gelijk ik een beetje op hen?

Kan ik op God vertrouwen die mij veilig

thuis brengt, of denk ik dat ik verloren ga

en sterf? Wat houdt mij tegen om mij vol-

ledig over te geven aan de omhelzing van

de levendeenbeminnendeGod?

Jezus zegt dat God een God van le-

venden is, niet van doden. Ten volle

bij God zijn na de dood is een ande-

re manier van zijn. Wij gaan door-

heen de dood naar een nieuw leven;

we keren niet terug naar een gelijk-

aardige vorm van aards leven. Wan-

neer we door de Liefde getransfor-

meerd worden is er wel continuïteit

maar toch is er een radicaal verschil.

De Sadduceeën waren opgesloten in

de oude wet en hun geloof werd ge-

filterd. Dit blokkeerde hen om iets

nieuws te kunnen horen. Ook wij

kunnen de verkeerde vragen stel-

len, enkel horen wat we graag ho-

ren en aldus onszelf afschermen

om de ware boodschap van Jezus te

ontvangen.

Schriftlied

Datboekwaaringeschrevenstaan

gezichten, zielen,naamvoornaam,

hunoverslaande liefde,

hunovergaande liefde,

hunweeëndienietovergaan.

Schriftdiemensendagenschrijft.

Lichtdataanblijft.

Geloofsbelijdenis

*Wij geloven in het verhaal van

Godmetdemensen.

DatHijonstot levenriep,

dat Hij ons bestemde tot elkaars ge-

lukentotvrede.

*Wij geloven in een wereld zonder

grenzen,

in mensen die samen op weg gaan.

Wij geloven in de open hand van

mensen,

die elkaar groeten met handen vol

vrede,

die in goed vertrouwen elkaar tot

vredewillenzijn.

*Wij geloven in de mensen, wereld-

wijd,

die elkaar bevestigen en bemoedi-

gen.

Wij geloven in de goedheid van

mensen

dieelkaarderuimtegeven

om vrije en gelukkige mensen te

worden.

*Wij geloven in de hand die deelt,

inhetwoorddatvrijspreekt,

in de liefde die in mensen is neerge-

legd,

opdat wij elkaars bondgenoten wor-

den,

opwegnaarmorgen.

*Wij geloven in God met ons, die

mensenvoorgaat

en die met ons meegaat in één van

ons, JezusChristus.

Wij geloven dat Hij zal voltooien

watHij inmensenbegonnenis,

wij godsvolk wereldwijd en Hij

Godmetons.

*Wij geloven in de toekomst die ons

wordttoegezegd.

Nieuwe hemel en nieuwe aarde, tra-

nen gedroogd en de dood voorbij.

Wantzie: ikmaakallesnieuw.

Slottekst

Brengmijwegtotaandebrug.

Ik heb er geen idee van hoe diep het

water is.

Deoverkant lijktmezoverweg.

Jekuntdeoeverhiernietzien.

Zoverhetoogreiktzie ikmist.

Iktwijfelaanhetverdergaan.

Brengmijwegtotaandebrug.

Een heel klein duwtje in mijn rug

isalleswatikvanjeverlang.

Dankjeomjeliefdeenjetrouw.

Ikganugauw,

wanthetbeginisreedsinzicht,

ikvoeldewarmtevanhet licht.

Schriftlied

Zijnonvergankelijk testament:

datHijons indedoodnogkent

dedagenvanons leven,

tendodeopgeschreven,

teneeuwig levenomgewend.

Schriftdiemensentoekomst schrijft.

Naamdie trouwblijft.

Moge datgene wat we vandaag ge-

vierd hebben ons kracht, moed en

vertrouwen geven tegen grote en te-

gen dagdagelijkse angsten, zo helpe

ons God, in de naam van de Vader,

deZoonendeHeiligeGeest.

Hermien Den Tandt Uit de viering van

zondag5november2017

HEMELTJE LIEF

Uitnodiging

Het Leuvens Alumni Orkest viert in 2017

zijn 20-jarig ontstaan. Na de succesvol-

le feestconcerten met filmmuziek in het

voorjaar, sluit het zijn jubileumjaar in

stijl af. Het LAO speelt een origineel

programma met als thema ’symfonische

dans’ en doet daarvoor beroep op een inter-

nationaalgevierde solist!

Vier jaar geleden speelde het LAO al

eens samen met Liebrecht Vanbec-

kevoort, laureaat van de Koningin

Elisabethwedstrijd 2007. Over die

samenwerking waren solist, orkest

en publiek in de wolken. Dit jaar

brengt Liebrecht Vanbeckevoort het

populaire pianoconcerto van Ed-

vard Grieg mee: een brok noordse

passie, lyriek en pittige dansritmes.

Daarnaast brengt het orkest de Al-

ladin-suite van Carl Nielsen en de

onvolprezen Symfonische dansen

van Sergej Rachmaninov. De sym-

fonische dansen zijn het laatste

werk dat Rachmaninov schreef: een

indrukwekkende compositie waar-

in de componist zijn ziel blootlegt.

Het geheel wordt aan mekaar ge-

praatdoorWimDeVilder.

Concertdata:

Zaterdag9dec.2017om20.15u.

Zondag10dec.2017om15.00u.

Locatie:

Aula Pieter De Somer, Deberiot-

straat24teLeuven

Tarieven:

15 euro niet-betalende leden alum-

niverenigingen

13 euro betalende leden alumniver-

enigingen

11eurostudent /kind

10 euro student met cultuurkaart

Tickets:

www.lao.be – of telefonisch: 016 47

2825

SYMFONISCHE DANS



Wandelmidweek

Maandag 11 december – vrijdag 15 decem-

ber 2017

Het gefluister van de Belle Meu-

se, de harsgeur van brandend hout,

het geritsel van de muizen, de war-

me gezelligheid van samen ont-

haasten, eenvoudig samenzijn in

Het Molenhuis, dicht bij de na-

tuur.

Veggie voor de hoofdmaaltijden,

verzorgd door Dorine. Maar ook

eenommeletjemet spek en een ‘Pata

Negra’ op de boterham. We wande-

len naar ieders vermogen, met mo-

gelijkheid om ’smiddags af te haken

enterusteninHetMolenhuis.

Welkom op de winterwandelmid-

week!

Inschrijven

Inschrijven via het overschrij-

vingsformulier op www.moulinde-

bellemeuse.be/activiteiten

Liefstvóór4december2017.

Inschrijving pas geldig na betaling!

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden

perdag):

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13t.e.m.18jaar: 16europp/nacht

6t.e.m.12jaar: 12europp/nacht

4t.e.m.5 jaar:8europp/nacht

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje.

Bankrekening: BE76 9793 7546

6995

OpnaamvanDirkBastien.

Vermelding: Winterwandelmid-

week+naam

Meebrengen: Onderlaken en kus-

sensloop, slaapzak, toiletgerief,

warme kleren, laarzen en regenjas,

brooddoos, kleine thermos, plas-

tiek zakje of mini isolatiematje om

opdegrondtezitten.

Verantwoordelijke: Dirk Bastien /

tel.092242724

E-mail:dirkbastien@skynet.be

moulindebellemeuse/

MOLENHUIS BERISMENIL

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 23 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het ter-

ras

Vrijdag 24 november

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 26 november

13.00uurMosselfeest

Dinsdag 28 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het ter-

ras

Donderdag 30 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het ter-

ras

Zondag 3 december

na de viering verkoop in de kerk van

beelden in olijfhout uit Betlehem

Sint-Franciscus

Woensdag 22 november

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 23 november

14uur:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 24 november

VM en NM: De Ark / Bar Michotte

AV:KoorBlijRondeel-St-Cécilia

Zaterdag 25 november

VM en NM: Parcoeur Workshop

Georgischemuziek

AV:ParcoeurGeorgischeavond

Zondag 26 november

11uurenNM::OKRAreceptie

AV:Dissonant

Dinsdag 28 november

14uur:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 29 november

9.30u.:OKRATeamvergadering

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA

LEZING IN SENIORAMA “Ge-

hoorverlies, onderdeel van ouder

worden?” Door Mieke Goossens, audi-

ologe bij Amplifon. Datum: maandag

27 november 2017 van 14.00 u. tot

16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage:

5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie

inbegrepen

GELAATSVERZORGING op dins-

dag 28 november 2017 vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks ge-

nieten van een ontspannende ge-

laatsverzorging. Maggie komt een-

maal per maand langs bij Seniora-

ma om je een rustgevende gezichts-

massage te geven. Gedurende 45 mi-

nuten zorgt ze voor het reinigen

van de huid, de massage, een mas-

ker en indien gewenst een lichte

maquillage. Ondertussen krijg je

raad over hoe je je huid gezond

kan houden. Maggie werkt uitslui-

tend met anti-allergische produc-

ten. Maak een afspraak via het ont-

haal tel. 016 22 20 14 of onthaal@-

seniorama.be Kostprijs: € 20 te be-

talen bij inschrijving. Plaats: Senio-

rama Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag28 november 2017

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

4 FEDERATIE FRANDO

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.

Stadsvernieuwing en architectuur:

* De wederopbouw van Leuven na

deeerstewereldoorlog

Nog tijdens de oorlog begon het

voorlopige stadsbestuur plannen te

maken voor de wederopbouw. Van-

uit stedelijk en architecturaal oog-

punt stond Leuven voor een enor-

me uitdaging: hoe bouw je een

historisch centrum met belangrijk

cultureel erfgoed dat bijna volledig

is verwoest terug op? Kies je voor

De wederopbouw na de eerste wereldoorlog

een resoluut moderne aanpak of

herstel je zo veel mogelijk de vroe-

gere vooroorlogse toestand? Het de-

bat woedde hevig, en niet alleen

tussen architecten maar ook tussen

overheidsdiensten en de Leuvense

burgers.

Leuven had van alle verwoeste ste-

den de grootste internationale uit-

straling en daarom begonnen ook

buitenlandse organisaties zich te

moeien met de wederopbouw. Het

resultaat was een stad die als het

ware één groot oorlogsmonument

geworden is: de wederopbouwar-

chitectuur moest uitdrukking ge-

ven aan de trots van een volk dat on-

danks moeilijke omstandigheden

de oorlog te boven was gekomen.

De wederopbouw van Leuven na de

eerste wereldoorlog heeft het uit-

zicht van de stad tot vandaag in

zeer belangrijke mate bepaald. Deze

wandeling toont je daar verschil-

lende voorbeelden van en staat stil

bij de problematiek van de verkeers-

afwisseling, de restauratie van be-

langrijke monumenten, de visie op

de historische binnenstad, enke-

le grote nieuwbouwprojecten, uit-

gevoerde saneringswerken en de

wederopbouw van individuele wo-

ningen.

Andere architectuurwandelingen:

- Eigentijdse architectuur in een

historischkader

-ArtnouveauinLeuven?

-Brabantsegotiek

-Devernieuwdevaartomgeving

De wandeling duurt 1u30 à 2 u. en vertrekt

aan het stadhuis. Eindigen kan zowel

aan het oorlogsmonument op het Marte-

larenplein als aan het stadhuis.

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 Leuven+ Programmagids Koninklij-

ke Leuvense Gidsenbond)

Gidsenbond)

Leuven+
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