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‘1 op 7 haalt de meet niet’

Vandaag halen 1.700.000 Belgen de

meet niet. Hun inkomen is te klein.

Deze maand. Volgende maand. Hoe

hard ze ook hun best doen, hun

fiets maakt het hen onmogelijk om

de rit uit te rijden. Hij heeft te

veel mankementen, net zoals ons

armoedebeleid.

Met onze campagne ‘1 op 7 haalt de

meet niet’ wil Samen Tegen Armoe-

de werk maken van een leefbaar in-

komen voor iedereen. Door mensen

een veel te laag inkomen te geven

of hen tot veel te hoge vaste kosten

te dwingen, stijgt de armoede. Een

leefbaar inkomen geeft mensen de

kans om de toekomst te plannen en

stappen te ondernemen om uit de

armoede te ontsnappen. Hoe zuinig

mensen in armoede ook leven, ze

stellen telkens opnieuw vast dat er

op het einde van hun budget nog

maand over is. De maanden inkor-

ten, kunnen we niet. Iedereen een

leefbaar inkomen garanderen, kan

onze samenleving wel. We moeten

allemaaldemeetkunnenhalen.

Zonder een leefbaar inkomen

wordt armoede nooit opgelost

Armoede is een complex probleem

waarbij mensen uitgesloten wor-

den op verscheidene vlakken in het

leven. Het is meer dan enkel de ex-

terne factoren zoals werk of huis-

vesting. Ook de dagelijkse stress en

de materiële beperkingen van een

leven in armoede wegen door. Het

zelfvertrouwen van mensen daalt

en er is het constante gevoel er

niet bij te horen. Toch wordt er

heel vaak gefocust op ‘inkomen’ als

het over armoede gaat, niet onte-

recht ook. Zonder een leefbaar in-

komen wordt armoede nooit opge-

lost. Je kansen op werk, onderwijs,

een goede gezondheid, huisvesting

...nemenzienderogenaf.

Een pervers effect van een laag in-

komen is dat het ook zorgt voor

hogere uitgaven. Met een laag in-

komen kan je bijvoorbeeld niet in-

vesteren in een energiezuinige wo-

ning of elektrotoestellen. Zonder

smartphone en bijbehorende data-

abonnement betaal je meer voor

je ticket op de bus of tram. Zelfs

wie door betalingsproblemen een

budgetmeter krijgt voor elektrici-

teit of gas zal hierdoor soms een

hoger tarief moeten betalen. Een

laag inkomen leidt ook tot schul-

den. Ongeveer 55% van de gezin-

nen in schuldbemiddeling kampt

met overlevingsschulden. Dit zijn

schulden die gemaakt zijn om de

noodzakelijke kosten te kunnen be-

talen.

Wie help je?

Samen Tegen Armoede ondersteunt

meer dan 100 projecten en organisa-

ties die armoede in België actief be-

strijden.

Dankzij jouw gift en/of actie kun-

nen wij deze regionale en lokale so-

lidariteitsinitiatieven blijven ver-

sterken. Ruim honderd keer dank-

jewel!

Een alternatief voor incassobu-

reaus en deurwaarders

Sos Schulden Op School vzw, Aalst

Openstaande schoolrekeningen.

Voor steeds meer scholen een groot

probleem! De meeste directies zoe-

ken naar een menselijke oplossing,

maar moeten vaststellen dat ze daar-

door vaak zélf in de problemen ko-

men. Dan maar een beroep doen

op incassobureaus of gerechtsdeur-

waarders?

“Met SOS Schulden op School vin-

den wij van niet. Met het project

‘Menswaardige inningsprocedure’

helpen we scholen om op een mens-

waardige manier om te gaan met

onbetaalde schoolrekeningen. Als

een rekening niet betaald wordt,

is dat in de eerste plaats een so-

ciaal probleem. De oplossing voor

het probleembesteedt de school best

niet uit. Ze maakt deel uit van haar

sociaal beleid. We voorzien voor

de deelnemende scholen drie geza-

menlijke workshops en een indivi-

duele consultatie per school. Onze

werkmethode werd al in een aan-

tal basis- en secundaire scholen ge-

test.” Ryn Huybrechts, coördina-

tor.

“Steeds vaker worden wij gecon-

fronteerd met ouders die de school-

rekening niet of onvolledig kun-

nen betalen. Na elke workshop was

ik extra gemotiveerd om de pro-

blematiek te bespreken op school.

Door over verschillende thema’s te

reflecteren binnen onze werkgroep

op school, bepalen we samen enkele

werkpunten om zo tot verbeterin-

gen te komen. Op sommige vlakken

zijn we al goed bezig, maar ande-

re zakenmoetenweecht aanpakken.

De aangeboden werkinstrumenten

zijn hierbij een grote hulp.” Deel-

nemendeschool.

“Als school proberen we menselijk

te reageren op onbetaalde rekenin-

gen, maar we merken dat we zelf in

financiële problemen geraken. Te

veel ouders betalen hun rekening

niet. Dit zorgt voor een grote druk

op de schouders van de directeur.

Het aanbod om deze workshops te

volgen was dus erg welkom en de

eerste 2 workshops hebben me kri-

tisch doen kijken naar onze eigen

werking. We vergeten als school na-

melijk soms hoe belangrijk preven-

tieve maatregelen zijn. Door te zoe-

ken naar verbetering, ben ik er-

van overtuigd dat we in de toe-

komst deze problematiek beter zul-

len aanpakken in het belang van de

kwetsbare leerlingen.” Deelnemen-

deschool.

“Openstaande rekeningen is het be-

langrijkste probleem waarmee we

als school geconfronteerd worden.

We bellen ouders vaak op, probe-

ren afbetalingsplannen met hen te

vast te leggen… Maar kwetsbare ou-

ders zijn soms moeilijk te berei-

ken zijn. Ze nemen hun telefoon

niet op, bellen niet terug, reageren

niet op e-mails die we versturen…

De eerste workshop rond preven-

tie heeft me met deze problematiek

op weg geholpen. Wij gaan onmid-

dellijk aan de slag met het integre-

ren van de signaallijst armoede in

ons inschrijvingsbeleid. Hoe snel-

ler we kwetsbare leerlingen en ge-

zinnen kunnen detecteren, hoe be-

ter we hen kunnen verder helpen

en onbetaalde rekeningen kunnen

voorkomen.” Deelnemende school.

Doe een gift

Maar liefst 64% van onze campag-

ne-inkomsten bestaat uit particu-

liere giften. Jouw steun maakt dus

wel degelijk het verschil. Met jouw

gift ondernemen tal van organisa-

ties actie tegen armoede in eigen

land. Samen geven we Belgen in ar-

moede opnieuw een eerlijke kans in

onzemaatschappij.

Doeeenoverschrijvingop

BE 21 0000 0000 0303

Vanaf een minimaal jaarbedrag van

40 euro komt je gift in aanmer-

king voor fiscale aftrekbaarheid. Je

hebt recht op een belastingvermin-

dering van 45% voor het bedrag van

jegift.
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wat is de essentie van meditatie? Waar

gaathetwerkelijkover?

Het is leren een stapje achteruit te zetten

en God toelaten op de voorgrond te treden

in je leven.

In ons leven vinden we heel dikwijls dat

wij het middelpunt uitmaken. Velen on-

der ons menen dat de werkelijkheid rond

ons draait. Heel natuurlijk denken we

aan mensen en situaties voornamelijk in

termen van “Welke betekenis kan dit voor

mij hebben?” – Dit is goed voor wat het

waard is.

Maar als wij ons werkelijk inbeelden dat

wij het middelpunt van de wereld zijn,

dan zullen we nooit een situatie of een

persoon,of onszelf, zien zoals wij werke-

lijk zijn. Omdat wij natuurlijk niet het

middelpunt zijn. God is het middelpunt.

John Main

Onze laatste meditatie van 2017 gaat

door op maandag 18 december .

Plaats van samenkomst is de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo. Uur van samenkomst: 20

uur.

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

Organisatorisch en institutioneel

gaat het slecht, de geloofservaring

verschraalt, mensen durven niet

gemakkelijk meer zich gelovig noe-

men.

Men kan dit alles positief gaan

waarderen om een echte maleise toe

te dekken.

Maar het is ook mogelijk, dat er

door al deze ruïnes eindelijk eens

ruimte komt.

Ruimte voor God.

S.J. Ridderbos

KALENDERBLAADJE

Binnenkort schrijven we ‘2018’.

Schreef je nog niet in voor het paro-

chieblad van dat jaar?

Doe dat dan nog vlug! We zien u

graag op onze lijst terug.

Prijs: 37 euro

Rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168

BIC: BRUBBEBB

Rekeninghouder:

Wauters Frando K-L

Cristianlaan 43 - 3010 Kessel-Lo

PAROCHIEBLAD 2018

Mag ik u allen een zalig en

gelukkig nieuw kerkelijk jaar

wensen. Van harte welkom in deze

viering. Het heeft iets vertrouwds:

de kerk wat duisterder, de advents-

krans hangt vooraan als vanouds

op.

Ook Welzijnszorg schudt ons te-

rug in deze adventsperiode wakker

met de slogan : ‘1 op 7 haalt de meet

niet’. Op de affiche zien we een fiet-

ser waarvan we vrezen dat hij de

eindmeet niet zal halen. Zijn fiets,

voldoet niet. Maar hij is niet alleen,

fietsen is een ploegsport. En dààr is

het ons om te doen: “Samen, on-

danks en dankzij onze verschillen,

uitzien naar de eindmeet”. Een we-

reld van vrede en geluk voor ieder-

een. Oog, oor en hart hebben, opdat

ieder de meet kan halen. Of zoals we

in de bijbel lezen: het Rijk Gods in

ons midden.

Laten we dan, gelovend dat we

dit kunnen en willen, de eerste

kaars ontsteken op de adventskrans:

want de advent is toch een tijd

van hoop en verwachting.

Uit de St.-Franciscusviering van 3-12-'17

SINT-FRANCISCUS

Zondag 17 december

3de zondag van de Advent

Welzijnszorg

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 24 december

4de zondag van de Advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Karel De Rocker

Zang:Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

Beelden: Thierry Van Craenem

16.00 u. Kerstwake familieviering

Voorganger: Lieven Dries

Zang en muziek: Pieter Vanderveken

Orgel: Anna Rusakova en ensemble

Beelden: Thierry Van Craenem

Maandag 25 december

Kerstmis

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de familie Bovens-

Liesenborghs

Intentie voor de familie Mertens-

Heylen, Fenna Huygen en Jef

Mertens

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke en Karel

De Rocker

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

Dinsdag 26 december

2e Kerstdag

10.00 u.Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Jaak Jaeken

Muziek: Lieven Dries

SINT-ANTONIUS

Zondag 17 december

3de zondag van de advent B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer René Preud'homme

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Vanlammeren

Lector: Eva Voets

Homilie: campagnefilm WZ

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 24 december

Kerstavond - Geboorte van de Heer

20 u. Feestelijke Kerstviering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Maandag 25 december

Kerstmis - Geboorte van de Heer

11 u. Feestelijke Kerstviering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 17 december

Derde Adventszondag

10.30 u. Viering

Zondag 24 december

Vierde Adventszondag

22.00 u. Kerstnachtviering

Maandag 25 december

Hoogdag van Kerstmis

10.30 u. Kerstviering

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

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

De eerste vlam op de

adventskrans wil het begin van

een nieuwe toekomst inluiden.

Maar de vlam is in ons leven soms

nog zwak. Daarom vragen we

vandaag ook weer om Uw

ontferming.

Heer, beziel ons in deze adventstijd

met meer inzet voor uw droom die

elk jaar opnieuw weer mens wordt

met Kerstmis.

UitdeSt.-Franciscusvieringvan3-12-'17

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 14 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 december

18.45 tot 20.15 uur Kerstbijeenkomst

vormelingen

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zaterdag 16 december

19.00 uur Medewerkersfeest

Dinsdag 19 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 21 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 22 december

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 13 december

VM en NM: SAMANA Kerstfeest

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 14 december

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 15 december

VM en NM: De Ark / Bar Michotte

AV: De Ark tot 18u30

Zaterdag 16 december

AV: Buurtcafé

Zondag 17 december

11 uur: Zondagscafé

AV: Dissonant

Dinsdag 19 december

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 20 december

9.30u: OKRA teamvergadering

20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA
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Inleiding

Eind september lanceerde ons vicariaat

Vlaams-Brabant een campagne onder de

titel ‘Politiek gaat ons allen aan’, waar-

in zij haar gelovige gemeenschappen uit-

nodigt tot een gesprek over maatschap-

pelijk engagement en politiek, mogelijks

met het oog op de gemeenteraadsverkiezin-

genvan2018.

Als christenen en als gelovige ge-

meenschap moeten wij deelnemen

aan gesprekken over wat er gebeurt

en over wat ontbreekt in onze sa-

menleving.

Wij zijn christenen en proberen te

handelenvanuitonsgeloof.

Het zou mooi zijn mocht dat ook

onsstemgedragrichtinggeven.

Dit is de boodschap van het evange-

lie:

wewillen het beste voor elkemens en zeker

voor de zwakkeren, die niet voor zichzelf

kunnen opkomen. Wij zorgen voor elkaar

entegelijkklagenweonrechtaan.

Als christenen zoeken we naar oplossin-

gen, zelfs als die er niet lijken te zijn op

menselijk ensociaalvlak.

Lezing uit het evangelie van Mat-

theus

Deparabelvandetalenten.

Eenmangaat op reis.Hij roeptde ei-

gen dienaars en geeft de ene vijf ta-

lenten,deanderetwee,

en nog een derde krijgt één talent.

Hij die vijf talenten mocht aanne-

men verdient er vijf andere bij; zo

ookverdientdievandetwee

er twee bij; maar die het ene heeft

aangenomen verbergt het zilver-

stukindegrond.

Als de heer terugkeert mogen ze

binnen in de vreugde van de heer.

Behalve wie het ene talent had en er

niets mee heeft verricht belandt in

deduisternis.

Duiding

1. Het evangelie van vandaag is on-

deronsbekendals

deparabelvandetalenten.

Talenten wordt dan steevast ver-

staan als de capaciteiten, bekwaam-

heden, mogelijkheden van een per-

soon, van wie het evangelie vraagt

deze in te zetten voor het Rijk Gods.

Deze interpretatie gaat echter voor-

bij aan de oorspronkelijke beteke-

nis.

Talent in deze evangeliepericope

was geen munt maar drukte een

hoeveelheid uit, ongeveer 41 kg

goud. Een talent was 6.000 drach-

me, oftewel 6.000 daglonen waard.

In deze parabel gaat het dus niet

over drie mensen met verschillen-

de mogelijkheden of capaciteiten,

maar over drie mensen die elk iets

zeer waardevol in handen krijgen

waarmee zij het Rijk Gods op aarde

kunnenrealiseren.

2. De vijf talenten verwijzen naar

de vijf eerste boeken van de bijbel

die voor de Joden hun Thora vor-

men, een woord dat richting geeft

aan hun leven en het samenleven

mogelijkmaakt.

De twee talenten verwijzen naar

wet en profeten, de hele joodse bij-

bel.

Wie leeft naar de bijbel, draagt

vruchten.

Het ene talent verwijst naar Jezus,

die de Thora verstaan heeft als een

dienaar zonder macht, solidair met

deminstemens.

De parabel vertelt hoe het joodse

volk deze leefwijze afwijst en zo

nietbijdraagttothetRijkGods.

3. Wij leven in een steeds grotere se-

culiere samenleving die het geloof

ziet als iets oubollig, niet ter zake.

Het postmoderne denken heeft het

geloof gereduceerd tot een privé-

zaak zonder enige maatschappelijke

relevantie.

Vandaar dat vele gelovigen zich in

hun schelp terugtrekken en bang

zijnzichalsgelovigeteuiten.

Toch weten wij dat het geloof vele

mensen inspireert tot een maat-

schappelijkengagement.

Is pater Damiaan in 2005 niet uitge-

roepentotdeGrootsteBelg?

Natuurlijk heeft de bijbel, het evan-

gelie een maatschappelijke beteke-

nis; de bijbel is immers het boek

van een volk met een duidelijk visi-

oen hoe mensen kunnen samen le-

ven in vrijheid, gelijkheid en broe-

derschap.

Jezus noemt dit Het Rijk Gods en

roept ons opdaaraanmee tewerken.

4. Deze gegroeide situatie, waar-

in gelovigen hun maatschappelij-

ke keuze niet meer durven onder-

bouwen vanuit hun geloof, zou-

den we de houding kunnen noe-

men van de derde persoon die één

talent heeft gekregen en deze geen

vruchtenheeftdoendragen.

Vandaar dat het initiatief van ons

vicariaat

“Politiekgaatonsallenaan”

een opmerkelijk initiatief is dat de

aandacht van de media heeft getrok-

ken.

In deze campagne stelt men dat

wij ons niet afzijdig kunnen hou-

den van het maatschappelijke debat.

Dat gaat ons allen aan. Het is voor

ons niet alleen een burgerplicht

maar ook een aansporing vanuit het

evangelie.

Vier vragen zouden wij ons kunnen stel-

len.

1. We willen de verbondenheid tussen de

mensenversterken.

Samen met anders-gelovigen en

niet-gelovigen bouwen we aan

een samenleving waarin niemand

wordtuitgesloten.

Onzevraagishier:

Met welk beleid kan onze gemeen-

te bruggen slaan tussen mensen en

groepen?

2. We geven aandacht en zorg aan wie het

moeilijkheeft

en willen solidair kiezen voor wie

niet meekan, voor de kwetsbaren

onderons.

Onzevraagishier:

Hoeveel aandacht is er voor wie niet

(meer) mee kan in onze gemeente en

watwordtdaaraangedaan?

3. De aarde is niet van ons, voor ons chris-

teneniszeeengeschenk.

Daarom dragen wij een bijzonde-

re verantwoordelijkheid om haar te

beschermen.

Onzevraagishier:

Hoeveel aandacht besteedt onze ge-

meente aan een gezonde levens-

kwaliteitvanhaarinwoners?

4.Rechtvaardigheid

Als christenen gaan we op zoek

naar situaties waarbij mensen in

een mensonwaardige toestand le-

ven of niet als mens worden aan-

zien of behandeld. Hier is weer een

kans om met mensen te praten en

naarhunvragenteluisteren.

Onzevraagishier:

Hoe rechtvaardig is het bestuur van

onzegemeente?

Op deze wijze beantwoordt het vica-

riaat en ook wij, in de mate wij mee-

doen, de vraag van paus Franciscus

in zijn exhortatio de vreugde van

hetevangelie:

“Inhethartzelfvanhetevangelie

staathet leven ingemeenschap

endebetrokkenheidopdeanderen. (…)

Alle christenen, enookdeherders,

zijngeroepenomzich inte laten

metdeopbouwvaneenbeterewereld.”

Een laatste bezorgdheid wil ik hier

formuleren.

Ik vind het prachtig dat het vica-

riaat Vlaams Brabant haar gelovige

gemeenschappen uitnodigt tot een

politiek debat geïnspireerd door het

evangelie.

Ik hoop alleen dat de kerk vandaag

niet in de valkuil trapt de mensen

te willen voorzeggen welke politie-

kekeuzezijmoetenmaken.

Wij zijn volwassen genoeg om na

een grondig debat onze eigen keu-

zetemaken.

Voorbeden

Voor de wereld waarin wij leven,

die zo'n behoefte heeft aan mensen

diezorgdragenvoorelkaar,

die het opnemen voor de minderbe-

deelden,

die er bewust voor kiezen kleinen

nabij tezijn

en uitgestoten mensen tot hun

rechtte latenkomen:

datwijals christenen

zout en licht mogen zijn in die wereld

envelenmogeninspireren

om te leven vanuit de kracht vanhet evan-

gelie.

Lied:Onzeweg

Hijgetrouwengegeven

Diedoordieptengegaanis.

MogenwijziendewegdieHij is.

Moge je woord richting geven aan

onsleven

en ons inspireren om je Rijk te ves-

tigen,

een samenleving waarin ieder tot le-

venkomt.

Lied:Onzeweg

Hijgetrouwengegeven

Diedoordieptengegaanis.

MogenwijziendewegdieHij is.

JefWauters –Uit demisviering van 19 no-

vember inhetDonBoscocentrum

POLITIEK GAAT ONS ALLEN AAN

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag12december2017

Het moeilijke samenleven: funda-

mentenenradicalisering

Prof. Mark Elchardus (Vrije Uni-

versiteit Brussel, Economische en

SocialeWetenschappen)

Dinsdag19december2017

Uitloggenkannietmeer.

De ethische gevolgen van ons “onli-

febestaan”

Prof. Katleen Gabriels (Technische

Universiteit Eindhoven, Faculteit

InnovationSciences)

MENSELIJKE ERFELIJKHEID

Bijzondere cursus Universiteit Der-

deLeeftijd

Praktischegegevens

De lezingen op de donderdagen 11 &

18 januari, 01 februari, 08 & 15 maart

2018 vinden plaats in de Aula Jean

Monnet, Parkstraat 51, 3000 Leuven

(lokaal01.30).

De 4de lezing, op donderdag 8 fe-

bruari 2018, vindt plaats in Vesali-

us aula, Vesaliustraat 11, 3000 Leu-

ven(lokaal91.30).

Alle lezingen starten om 14.00 u. –

het einde is voorzien rond 16.00 u.

Wegens de beperkte capaciteit van

het auditorium kunnen we maxi-

maal 365 inschrijvingen aanvaar-

den. Inschrijvingen worden gere-

gistreerd volgens datum van beta-

ling tot het maximum aantal wordt

bereikt.

De prijs bedraagt 45 euro voor de 6

lezingen, inclusief cursusboek ‘Ie-

dereengeniaal’.

Wij sturen uw toegangskaart per

post indien u betaalt vóór 04 decem-

ber 2017. Bij latere betaling moet u

uw kaart afhalen aan de balie, vóór

deeerste lezing.

Programma

Het genoom: receptenboek van het

leven

donderdag11 januari2018

Prof. Gert Matthijs - Departement

MenselijkeErfelijkheid

Mendel inhet laboratorium

donderdag18 januari2018

Prof. Gert Matthijs - Departement

MenselijkeErfelijkheid

Mendel indekliniek

donderdag01 februari2018

Prof. Koen Devriendt - Departement

MenselijkeErfelijkheid

Waarom zijn we allemaal verschil-

lend?Genenenomgeving

donderdag08februari2018

Prof. Hilde Peeters - Departement

MenselijkeErfelijkheid

Kanker is een genetische aandoe-

ning,maarmeestalnieterfelijk

donderdag08maart2018

Prof. Eric Legius - Departement

MenselijkeErfelijkheid

Wijwilleneengezondkindje

donderdag15maart2018

Prof. Koen Devriendt - Departement

MenselijkeErfelijkheid

Meerinformatie:

Secretariaat Universiteit Derde Leef-

tijdLeuvenvzw

Universiteitshal, Naamsestraat 22,

3000Leuven

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

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD



LEZINGINSENIORAMA

“Nederland nog altijd gidsland?”

door Sabine Vandeputte, VRT-journaliste

Datum: maandag 18 december 2017

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

VOETVERZORGING

Woensdag 20 december 2017 is Vanes-

saRonchettiaanwezig.

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

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen(8km)

Donderdag 21 december 2017 om 13.30

u. De Becker Remyplein, ter hoog-

tevandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

Hebt u al eens bedacht hoe anders

Kerstmis wel kan zijn? Voor men-

sen in armoede bijvoorbeeld? Nie-

mand droomt ervan om werkloos of

armteworden!

Het thema van Welzijnszorg, te-

vens het thema van De Andere

Kerstmarkt, is dan ook: “ 1 op 7haalt

de meet niet”. We staan hier niet al-

tijd bij stil en nochtans is de kerst-

periode een uitgelezen moment om

datnetweltedoen.

Welzijnszorg, Wereldsolidariteit

en Beweging.net Leuven willen er

wat alvast de aandacht op vestigen

en organiseren reeds voor de 23ste

keer, met een hoop vrijwilligers,

De Andere Kerstmarkt, en wil-

len er opnieuw een succes van ma-

ken.

Dit initiatief wil een alternatief bie-

den voor de commercialisering van

Kerstmis. U vindt er geschenken-

stands van allerlei organisaties en

vzw’s, actie ‘Soep op de Stoep’, en

een gezellige cafetaria. Opbrengst

van actie ‘Soep op de Stoep’ en de ca-

fetaria gaat naar projecten van Wel-

zijnszorgenWereldsolidariteit.

De Andere Kerstmarkt gaat door op

zaterdag 16 december van 12 tot 20 u

en op zondag 17 december 2017 van

12 tot 19 u in de school Sancta Mari-

a, Tiensestraat (naast hoofdingang

stadspark) teLeuven.

Solidaire geschenkenstands van

ondermeer CAW Oost-Brabant,

Buurtwerking 't Lampeke, Ajpopo-

li, Palestijnse circusschool, Mama's

for Africa, Mali Muleba en een war-

me cafetaria t.v.v. Samen Tegen Ar-

moede en Wereldsolidariteit staan

voorjeklaar!

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

*Op 31 december zetten een dertigtal

sportievelingen hun benen in voor

de armen tijdens de Eindejaars-

corrida in Leuven. Supporters wel-

kom ter hoogte van het CM kantoor

in de Koning Leopold I-straat! Tus-

sen9u15en12u.

*KWB Kessel-Lo organiseert van 28

januari tot 4 februari een inleef-

weekarmoede.

De deelnemers aan een inleefweek

gaan de uitdading aan om één week

rond te komen met een budget van

iemand die in armoede leeft. Afhan-

kelijk van je gezinssituatie komt

dat neer op 60 euro voor een vol-

wassen persoon en 20 euro voor

een kind. Zo ervaar je aan de lij-

ve hoe het voelt om in armoe-

de te leven. Met dit budget betaal

je voeding, ontspanning, brand-

stof, en alle (onverwachte) kosten

die je tijdens de week zal tegen-

komen. Je houdt je ook aan en-

kele leefregels . Je komt naar een

intake-en een slotmoment, die er-

voor zorgen dat je helemaal onder-

gedompeld wordt in het thema ar-

moede en je ervaring nog inten-

ser maken. Deze activiteiten gaan

meestal ’s avonds door. Inschrijven

kan op https://www.welzijnszorg.-

be/inschrijven-inleefweek.

Hopelijktotergensonderweg!

Voor meer informatie kan u terecht

bij:

Sylvie Vander Hoydonck, edu-

catief medewerkster Welzijns-

zorg Vlaams-Brabant/Mechelen,

015.298471

Roland Verbeek, voorzitter Bewe-

ging.netLeuven,0497.518996

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

altijdaanhet juisteadres.

Plezier inLeuven

*Rooieoortjes

Hoe preuts waren de generaties

voor ons nu eigenlijk? Afgaande

op de verhalen en de beelden die

zij achterlieten moet dat allemaal

behoorlijk meegevallen zijn. Een

flink geschapen Noach in de gevel

van het stadhuis, lichtekooien in

het Pauscollege, naaktzwemmen in

de Dijle, ontucht in openbare bad-

huizen, het zijn maar enkele voor-

beelden van de vrijmoedigheid van

hetAncienRégime.

Maar niet alle verhalen zijn even

scabreus. Ook romantiek vindt zijn

plaatsopdezewandeling.

Wij garanderen je dat je in elk geval

met rooie oortjes zal staan luisteren

naaronzegidsen.

Andereplezierigewandelingen

-LuchtigLeuven

-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+

4 FEDERATIE FRANDO

InSint-Antoniusparochie

LéonSchreursvest33

3001Heverlee

Kristoffelzaal (naastdekerk)

Capaciteit:60personen.

Antoniuszaal (achterdekerk)

Capaciteit: 120personen.

Terras (achterdekerk)

Al of niet met gebruik van de keu-

ken.

Inlichtingenenreservatie

HubertGorissen

LéonSchreursvest33,

3001Heverlee

gsm0473882173

hubert.gorissen@telenet.be

InhetDonBoscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit:40personen

Instuif met keuken (naast de Chiro-

lokalen)

Capaciteit voor feesten: 50 perso-

nen,

voor vergaderingen: 60 personen.

Grotezaal (deelA)metkeuken

Capaciteit: 150personen.

Inlichtingenenreservatie

HyacintheSymons

viamobiel:0487/474604of

viamail:

verhuur.donbosco@gmail.com

SENIORAMA:IKDOEMEE

Wezoekenvrijwilligers

Seniorama kan rekenen op een

grootaantalvrijwilligers.

Toch hebben we regelmatig nieu-

we mensen nodig. Voor de volgen-

de taak zoeken we nieuwe vrijwill-

ligers:

Bijdewerkgroepfilm

Ben jij op de hoogte van het meer

alternatieve filmcircuit? Heb jij een

passie voor de minder commercië-

le films? Wil jij die passie delen met

anderen door enkele malen per jaar

een film voor te stellen, een verto-

ning in te leiden en een nabespre-

kingtebegeleiden?

Dan ben jij de geknipte vrijwilliger

vooronzefilmwerkgroep.

Voor meer informatie en kanditatuur-

stelling neem je contact op met Blanca

via mail blanca@seniorama.be of tele-

foon016222014

FILMINSENIORAMA“Urga”

Frankrijk, Rusland - 1991 - 119 minuten

van: Nikita Mikhalkov - met: Badema,

Bayaertu

Heerlijke landschapsfilm rond een

herder die met zijn vrouw, drie kin-

deren en een grootmoeder overleeft

in een yourt, een ronde nomaden-

tent,opdeMongoolsesteppe.

Een topwerk uit de filmgeschiede-

nis, van de fijnbesnaarde regisseur

NikitaMikhalkov.

Datum: vrijdag 15 december 2017

van14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro
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