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I. HET WOORD WORDT MENS

Jezus werd geboren tijdens de heer-

schappij van keizer Augustus, de

krijgsheer die zich, nadat hij zich

van zijn rivalen had ontdaan, tot al-

leenheerser over het Romeinse Rijk

had uitgeroepen en daarmee rust

had gebracht in een oorlogsmoede

wereld.

De vrede die erop volgde leek wel-

haast een wonder en in alle uithoe-

ken van zijn rijk ontving men hem

als ‘Zoon van God’ en ‘verlosser’.

Maar de Pax Romana werd genade-

loos afgedwongen door een leger

dat in efficiëntie en bruutheid zijn

gelijke in de wereld niet kende en

de geringste tegenstand met massa-

slachtingenbeantwoordde.

Licht indeduisternis

Ook vandaag, deze nacht, leven ve-

len op aarde in een maatschappelijk

bestel dat we als duisternis kunnen

omschrijven.

Hoordanvandaag,dezenacht,

hetwoordvandeEne,

hetwoordvanleven

dat in iedervanons

menswilworden,

een lichtendvuur

datnooitmeerdooft.

Ontstekenvandekaarsen

Denacht looptteneinde

Dedagkomtnaderbij!

Hebliefdemens

die isals jij,

jenaaste,kern

vandethora,

woordvanleven,

mensgeworden.

* 1

Armoede is een verhaal van een op

zeven,zegtWelzijnszorg.

Bijna een op de vijf kinderen jon-

ger dan 18 jaar die in België leven,

groeien op in een gezin met een

inkomen onder de armoede risico-

drempel

Binnen de ring van Leuven wordt

zelfs 1 kind op 4 geboren in een

kansarmgezin.

Onherkenbaar

als eendienaar

menszondermacht

is Jezusonderons

hier ennuaanwezig.

*Ontstekeneerstekaars

* 2.

Aleppo, Syrië, burgerdoelen wor-

dengebombardeerd:

Ziekenhuizen, zelfs kinderzieken-

huizen,verzorgers halen baby's uit

couveuses en vluchten naar schuil-

kelders, mensen durven zich niet

meerlatenverzorgen.

In Jemen sterft elke tien minuten

eenkind.

De kinderen van Mosul zijn zwaar

getraumatiseerd.

Een op vier kinderen leeft in con-

flictgebied.

Onherkenbaar

als eendienaar

menszondermacht

is Jezusonderons

hier ennuaanwezig.

*Ontstekentweedekaars

* 3.

Gezondheidszorg, bejaardenzorg,

daklozenwerking, de sociale sector

wordtvermarkt.

Winstbejag in de plaats van publie-

kezorg.

Onherkenbaar

als eendienaar

menszondermacht

is Jezusonderons

hier ennuaanwezig.

*Ontstekenderdekaars

* 4.

Halt, niet verder, je vlucht stopt

hier,geenplaatsvoorjou.

Hij stort in elkaar, huilt voor de

ogen van zijn zoontje, weerloos,

machteloos.

Troostend strekt het kind zijn arm-

pjeenhandje, lotsverbonden.

Onherkenbaar

als eendienaar

menszondermacht

is Jezusonderons

hier ennuaanwezig.

*Ontstekenvandevierdekaars

Alsallesduister is

Ontsteekdaneen lichtendvuur,

datnooitmeerdooft,

vuurdatnooitmeerdooft.
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De boodschap van hoop die de contempla-

tief je aanzegt, houdt niet in dat je jouw

weg moet gaan zoeken in de jungle van de

taal en de problemen waardoor God van-

daag de dag is omgeven;maar het betekent

wel, of je het nou begrijpt of niet, dat God

je liefheeft, dat Hij in jou aanwezig is,

dat Hij leeft in jou. Hij woont in jou,

roept je, redt je en biedt je licht en inzicht,

die niet te vergelijken zijn met al wat je

ooit hebt kunnen lezen in boeken of kun-

nenhoren inpreken.

Onze laatste meditatie van deze

maand is op maandag 30 januari

2017.

In februari mediteren we op maan-

dag 13 en maandag 27.

We komen samen om 20 uur in

de stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortola-

nenstraat 6, Kessel-Lo.

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 “kleine” samenhang wordt zo

gemakkelijk overschaduwd door de

“grote”. Maar zonder de nederig-

heid en de warmte die je moet ver-

werven in je relatie met anderen, in

wier persoonlijk leven je bent in-

gevoegd, kun je niets doen voor de

mensheid als geheel. Zonder die ei-

genschappen leef je in een wereld

van abstracties, waarin je honger

naar macht en je vernietigingsdrift

hun enige overmachtige tegenstan-

der missen: de liefde.

Dag Hammerskjöld

KALENDERBLAADJE

Gelaatsverzorging op dinsdag 21 fe-

bruari vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genie-

ten van een ontspannende gelaats-

verzorging.

Maggie komt eenmaal per maand

langs bij Seniorama om je een rust-

gevende gezichtsmassage te geven.

Gedurende 45 minuten zorgt ze

voor het reinigen van de huid, de

massage, een masker en indien ge-

wenst een lichte maquillage. On-

dertussen krijg je raad over hoe je

je huid gezond kan houden. Mag-

gie werkt uitsluitend met anti-aller-

gische producten.

Maak een afspraak via het onthaal

tel. 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be

Kostprijs: 20 euro te betalen bij in-

schrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

GELAATSVERZORGING

SINT-FRANCISCUS

Zondag 29 januari

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 5 februari

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Jef Bulckens

Assistent: Thierry Van Craenem

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 29 januari

4de zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 05 februari

O. L. Vrouw Lichtmis

11 u. Kindgerichte Lichtmisviering

met koor- en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: jongeren en kinderen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 29 januari

Vierde zondag van het kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 5 februari

Vijfde zondag van het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

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

VIERINGEN

Het zal alleen stiller worden nu jouw

moederlijke warmte er niet meer zal zijn.

Fier dat jij onze moeder was en je ons hebt

geleerddatgevendoet leven.

Dank je moeder voor je hartelijk leven.

Op woensdag 11 januari 2017 namen

wij in de Sint-Franciscuskerk te He-

verlee afscheid van mevrouw

Mariette Vandeuren weduwe van

Jean Célérier, lid van OKRA en

Ziekenzorg te Korbeek-Lo, gebo-

ren te Leuven op 26 oktober 1925

en rustig ingeslapen te Leuven in

het woonzorgcentrum Ed. Remy te

Leuven op 5 januari 2017, gesterkt

door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2017.

Moeder,Bobonne,

Legnujevermoeidehoofdmaarneer

enrust!

Jehebt je taakvolbracht, enhoe!!

Jegafons liefde.

Jegafonsgenegenheid.

Jegafonseenwarmethuis.

Je leerdeons

metrespectnaardewereldkijken.

Je leerde ons om kansen te grijpen en onze

idealennate streven.

Jewasonzeveiligehaven!

Voor dit alles zijn wij je o zo dankbaar!

Leg dan nu maar je vermoeide hoofd neer

enrust!

Je kinderen, kleinkinderen en achterklein-

kinderen.

Dank je moeder voor je hartelijk leven

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 26 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

18.45 tot 20.15 uur Vormselcatechese

in de Kristoffelzaal en op het terras

Vrijdag 27 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 31 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 25 januari

10.00 uur Kernvergadering van Sa-

mana in de Kristoffelzaal

Donderdag 2 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 5 februari

Pannenkoekennamiddag Samana

in Kristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 25 januari

9.30 u.: OKRA teamvergadering

12.15-15.30 u.: Eerste communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 26 januari

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 27 januari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

Zaterdag 28 januari

VM en NM: Koor Parcoeur

Zondag 29 januari

11 u.: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 31 januari

14 u.: Seniorencafé

AV: Gastvrij Michotte

Woensdag 1 februari

12.15-15.30 u.: Eerste communie

20 u.: Koor Blij Rondeel

Parochieagenda

Dinsdag 7 februari 2017 van 9.30 u.

tot 11.30 u

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt? Kom dan eens praten met se-

nioreninspecteur Joke Luyckx van

de Leuvense politie.

Je kan bij haar terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

hand kan reiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

VOEL JE VEILIG!
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Met je oude kleding maak je nieu-

wematen

WMH zamelt kleding in en ver-

stuurt een deel rechtstreeks naar

kansarme mensen. Een ander deel

wordt verkocht aan gescreende op-

kopers en de opbrengst gaat ook

naar de projectenwerking. WMH

helpt namelijk niet alleen met kle-

ding, maar steunt ook onder an-

dere de bouw van scholen, water-

putten en ziekenhuizen. Daarnaast

biedt WMH noodhulp, zoals bij-

voorbeeldaanSyriëenNepal.

WMH ontvangt geen subsidies en

is volledig afhankelijk van uw gif-

ten en de oude kleding die u in onze

rode kledingcontainers deponeert.

Rodecontainers indebuurt:

Ridderstraat 6B – 3360 Korbeek-Lo,

Bergstraat 110-3010Kessel-Lo

Egenhovenweg 43 – 3001 Heverlee

WWW.WERELDMISSIEHULP.BE/-

KLEDINGCONTAINER

WERELDMISSIEHULP
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II. ZIJN TENT BIJ ONS OPGE-

SLAGEN

Indenbeginnewashetwoord.

En dat woord geschiedt waar men-

sen zijn, licht en duisternis waar

mensenzijn.

En het licht schijnt in de duister-

nis.

En de duisternis heeft het licht niet

overmeesterd.

Allen die het woord ontvangen heb-

ben heeft hij gegeven wat ondoen-

lijk is:

tewordenkinderenvanGod,

niet op eigen kracht zijn zij gebo-

ren,maaruitGod.

Wij hebben zelf zijn licht gezien:

het weegt op ons, het draagt ons,

doorschijntons.

Uit zijn volheid hebben wij allen

ontvangen,genadeopgenade.

Hijalleenisonzegids.

Duiding

1. Vorig jaar met kerst liet ik jul-

lie beelden zien van de aanslagen

in Beiroet en Parijs, van vluchtelin-

gen,vanarmeninonsmidden.

De beelden dit jaar zijn nauwelijks

anders.

Ook Jezus werd geboren in een be-

zet land, het leven onderworpen

aaneenvreemdewereldorde.

Er lijkt nauwelijks iets te verande-

ren.

De evangelist Johannes noemt dit:

duisternis.

Hoor, eenstem,

goddelijkwoord,

woordvanleven

voormensenopaarde

licht indeduisternis.

Zo begint het bevrijdingsverhaal

vanhetvolkIsraël.

2. Jesaja, de profeet, ziet wat ande-

ren niet zien: licht, bevrijding in de

duisternisvandeballingschap.

Een zoon geboren, kwetsbare

mens.

Een dienaar, mens zonder macht,

een uitgestotene, zonder aanzien,

zonder schoonheid,veracht, lij-

dend,onherkenbaar.

3. Ook Johannes, de evangelist, ziet

wat anderen niet zien aan het einde

eersteeeuw.

Jeruzalem ligt in puin, de tem-

pel is vernietigd, Rome heerst als

nooit voordien, verzet in bloed ge-

smoord.

Johannes troost, bemoedigd zijn

gemeenschap.

Hij grijpt terug naar het begin, hoe

de bevrijding van zijn volk begon.

Goddelijkwoord,

woordvanleven,

toekomstvooreenvolk,

licht indeduisternis.

De ene, bevrijder, woont niet in een

tempel, vraagt geen offers, maar het

doenvangerechtigheid.

Het goddelijk woord, dat richting

geeft aan ons leven, de Thora, is

mens geworden, concreet en kwets-

baar, in een joodse man, Jezus van

Nazareth.

Zo is de Ene aanwezig, woont hij

bijons:

naar de woorden van de profeet Jes-

aja:

een lijdende dienaar, mens zonder

macht,uitGodgeboren.

4. Zijn tent heeft hij bij ons opge-

slagen:zoschrijft Johanneshet.

Het is een verwijzing naar het uit-

tochtverhaal, naar de tent van sa-

menkomst, hoe de Ene zijn volk

nabij was, met hen meetrekkend,

zoekend om een samenleving op

te bouwen op basis van gelijkheid,

vrijheid en solidariteit, in vrede en

gerechtigheid.

5. Het licht in de duisternis, de be-

vrijding van volkeren, komt niet

uit de hoge, niet van de heersen-

de macht, maar van de onherkenba-

re dienaar, een mens zonder macht,

uitGodgeboren.

Een op zeven is arm zo laat Wel-

zijnszorg ons zien, maar op haar

affiche kan je de arme niet aanwij-

zen. Een is arm, maar de zes ande-

ren kunnen de armoede verhelpen.

God komt ons aanwezig in de ar-

me, maar ook zij die, trouw aan het

woord, solidair zijn met de lijden-

de geven gestalte aan zijn aanwezig-

heid,wordenuitGodgeboren.

Nemen wij het beeld van de gestran-

devluchteling,vaderenzoon.

Het goddelijk woord spreekt tot ons

vanuitdevaderopdevlucht.

Datzelfdegoddelijkwoord

wordt eenconcretemens

indekwetsbarezoondie,

bewogen, troostend

zijnhanduitstrekt.

6. Vorige week kreeg Fernand

Maréchal, de pastoor van Zeebrug-

ge de prijs van de liga van de mens

omdat hij, ondanks verzet, zijn

kerkdeuren laat openstaan voor

vluchtelingen en samen met een

groep vrijwilligers hen voorziet in

hunbasisbehoeften.

Zo brengt de liga van de rechten

van de mens dit jaar hulde aan

mensen die zich tegen wil en dank

inzetten voor de humane opvang

van vluchtelingen, initiatieven die

ondanks tegenkantingen de mens

vooropplaatsen.

Iedereen verdient het om als een

mensbehandeldteworden.

TrouwaandeThora,

beminjenaaste,

demensdie isals jij,

trouwaanditwoordvanGod,

ditwoordvanleven

kunnenookwij

dienaarworden,

menszondermacht,

uitGodgeboren:

ikzal erzijn,voor jou.

Zaligkerstmis.

Geloofsbelijdenis

Mensen gevraagd om de vrede te le-

ren waar geweld door de eeuwen

modelheeftgestaan.

Mensen gevraagd die dewegen mar-

keren waarop alles wat leven heeft

verderkangaan.

Mensen die helder de waarheid be-

seffendatwiemikt opde ander zich-

zelfookbeschiet.

Mensen gevraagd die in naam van

de vrede voor behoud van de aarde

enalwatdaar leeft.

(CoertPoort,Ned.dichter)

Voorbeden

Hetwoordvanleven

mogeook inons

geborenworden:

wij, solidair

eenlicht indeduisternis

metmenseninarmoede,

metmensenopdevlucht,

met mensen in conflictgebieden,

onder een regen van bombarde-

menten,

metmenseninnood,

ons verzettend tegen de vermarke-

tingvandemens.

Keeruomnaarons toe.

Keerons toenaarelkaar..

Tafelgebed:Weessolidair

Gerechtigheid

alseenmantel

diemijomhult:

profetischenaam

doorJesaja

jougegeven.

Broosenkwetsbaar,

machtelooskwam

jijonderons:

Jezus,uwzoon,

hulpelooskind.

Geenoffersmaar

gerechtigheid

vraagjijvanons.

Weesgenadig,

weessolidair,

wegtenleven.

Alseenlampvoor

onzevoeten

nodigjijonsuit

mensteworden

naarjouwbeeld:

niethetsterke,

maarhetzwakke

draagtdekiemen

vanwereldwijd

levenvoorieder.

Gerechtigheid

alseenmantel

diewereldwijd

iederbeschermt.

( JefWauters)

Kerstwens

Worddienaar,

menszondermacht,

Trouwaanhet

woordvanleven

Solidairmet

zijdie lijden.

Jef Wauters – Uit de kerstviering in het

DonBoscocentrum

Kerstviering 2016 Don Boscogemeenschap

UIT ONS GRIJZE

PAROCHIEVERLEDEN

* Don Bosco anno 1966 *

SAMEN RICHTING GEVEN

Zoals uitgenodigd in de kerk, zijn

we met een veertigtal mensen een

dagje samengeweest te Heverlee om

eens te praten. Hoe gaan we het

aan boord leggen om van onze Don

Boscogemeenschap een levende ge-

meenschap van christene mensen

te maken? Het was effenaf een zeer,

zeer deugddoende dag! Voor zover

we de gedachten van de deelnemers

konden oppikken, waren ze allen

zeeropgetogen.

Samenverantwoordelijk

Als eerste gedachte werd vooropge-

steld: dat het een feit is dat de pries-

ters gans de parochie niet kunnen

bereikenofbeïnvloeden.

Dit toch te denken of te willen berei-

ken zou blijk geven van pretentie

of hopeloze naïveteit. Zelfs moesten

ze het kunnen, zou zulks nog tot

valse toestanden aanleiding geven.

Want het christelijk getuigenis in

de parochie moet en mag niet enkel

door de priesters gegeven worden,

maar door allen, het is de taak van

deleken.

Een parochie is inderdaad niet de

priesters die instaan voor mensen

waarvan sommigen gelovig zijn en

andere niet. Een parochie is een ge-

meenschap (van leken en priesters)

die samen verantwoordelijk zijn

voormekaar.

De kerkwerking, waarmee we korte-

lings willen starten, zal de leken de

kans geven hun verantwoordelijk-

heidoptenemen.

Deze kernen zouden de middelen

zoeken hoe we van de parochie een

levende gemeenschap kunnen ma-

ken in groeiend geloof en uitstra-

lendeliefde.

EEN DOORLEEFD

GELOOFSLEVEN

De enige waarborg tot lukken van

elke apostolische werking in de pa-

rochie, dus ook van kerkwerking is

het geloofsleven van de christelij-

ke gemeenschap. Als de christenen

niet van uit een doorleefd geloof le-

ven zullen ze ook weinig of niets

kunnendoorgeven.

Parochialekernwerking

Door deze werking (die rond Pa-

sen wil beginnen...wie wil mee-

doen, melde zich aan) zal het con-

tact en de noodzakelijke samenwer-

king tussen priesters en leken heel

wat kansen krijgen: - allereerst om-

dat de taken juist verdeeld zullen

worden. De priester zal zich veel

meer kunnen toeleggen op zijn spe-

cifiek priesterlijke taak en de leek

zal niet langer een "tweedehands"

parochiaan blijven, maar een vol-

waardig lid van de gemeenschap,

met eigen en onvervreemdbare ver-

antwoordelijkheid die hij in vrij-

heidmagwaarnemen.

Vervolgens zal door dit nader con-

tact tussen priesters en leken het ge-

vaar vermeden worden van klerika-

lisme en verstarring bij de priesters

en van minderwaardigheid en pas-

siviteitbijdeleken.

Parochieblad27maart 1966



Thema: mens en natuur

De lezingen gaan over de verhou-

ding van de mens tot de natuur en

dit belicht vanuit verschillende in-

valshoeken.

Trouw aan de opdracht van Pro Arte

Christiana zullen kunst en religie

uitdrukkelijkaanbodkomen.

Voorjaar

18 februari: prof. J. Haers sj.: de en-

cycliekLaudatoSi.

25 maart: H. De Dijn, prof. em.: kos-

mischespiritualiteitenreligie.

22 april: A. Cloots, prof. em.: de ont-

tovering van de wereld en van de

natuur.

Najaar

23 september: Shaku Jinsen, Shing-

on-priester: Alleen en altijd samen,

de spiritualiteit van de Shikoku-

pelgrimage.

21 oktober: M. Joris o.f.m.: een fran-

ciscaansenatuurbeleving.

18 november: prof. P. Bergé: mens

en natuur in de romantische kunst-

muziek.

INFO

De voordrachten gaan door in de

zaal van Pro Arte Christiana, Pros-

perdreef 9, 3054 Vaalbeek, op zater-

dagvoormiddag van 10 tot 12.30 uur.

Een eventuele lunch wordt ver-

zorgddoorLaForestaom13uur.

Om organisatorische redenen moe-

ten de inschrijvingen met lunch

ten minste twee dagen voor de con-

ferentie gebeuren. Dit kan zowel te-

lefonischalspere-mail.

prijs voor de drie voordrachten

zonder lunchis25euro

prijs voor één voordracht. Met

lunch is 26 euro. Zonder lunch is 11

euro

Inschrijven kan door overschrij-

ving van het gepaste bedrag op reke-

ning:

BE35 7330 2764 5737 van O.F.M.

Kunstcentrum PAC, Prosperdreef

9,3054Vaalbeek.

Meer informatie en/of folders kun-

nen bekomen worden op telefoon-

nummer 0475/306034 of per e-mail:

pac.ofm@telenet.be

PROGRAMMA LEZINGEN

PRO ARTE CHRISTIANA (PAC) 2017

Het VLUCHTELINGENHUIS te

Wilsele

De vluchtelingen komen de laat-

ste maanden bijna elke dag in onze

nieuwsberichten. We kunnen er

niet meer naast kijken. Op zoek

naar veiligheid, een betere toe-

komst. In het vluchtelingenhuis in

Wilsele, op de Aarschotsesteenweg,

wonen er nu 8 mensen samen met

hunkinderen.

Voor hen is er nu voor de vierde

keereenhutsepotactie.

HUTSEPOT voor een goed doel

Op zaterdag 25 februari 2017 wordt

er door professionele koks weer

hutsepot gemaakt met aardappelen,

verschillende groenten en varkens-

vlees in dozen van ongeveer 1,250

kg voor de prijs van 15€. Vier porties

kostensamen50€.

Er is ook vegetarische hutsepot ver-

krijgbaar.

Wil je deze actie ondersteunen dan

kan je een bestelling doen door een

overschrijving op rekeningnum-

mer BE74 7344 2106 7107 met ver-

melding “hutsepot” of “Veg. HP”

De bestelde hutsepot kan je komen

afhalen op zaterdag 25 februari

in het vluchtelingenhuis op de

Aarschotsesteenweg 366, 3012 Wil-

sele.

Raadpleeg ook eens www.recht-

opmigratie.be

Daar vind je meer info over het

vluchtelingenhuis.

Vriendelijke groeten en bedankt

voorjesteun

HUTSEPOT voor een goed doel
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LEUVEN+

Rondleidingen met aandacht voor

mensenmetbeperkingen:

* Voor personen met een fysieke be-

perkingenrolstoelgebruikers

Leuvenbierstad :

Maak uitgebreid kennis met ‘Leu-

ven als bierstad door de eeuwen

heen’. Geniet van de verhalen

en wetenswaardigheden over het

brouwen en het drinken van ons

bier. Maar we laten het niet alleen

bij ‘droge’ verhalen, we degusteren

ookeenstreekbier.

Leuvenvoorbeginners:

Je maakt kennis met het middel-

eeuwse verleden en de belangrijke

band tussen de stad en haar univer-

siteit van op locaties die voor rol-

stoelgebruikers toegankelijk zijn.

Ook het oorlogsverleden en het he-

dendaagse Leuven komen aan bod.

Anderedoelgroepen:

*Voor volwassenen met een ver-

standelijkebeperking

* Voor personen met een auditieve

beperking

* Voor personen met een visuele be-

perking

Hoeeengidsbeurtbestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden

aangevraagdbijLeuven+

Je reserveert je gids best tenminste drie we-

kenopvoorhand.

Alle wandelingen kunnen worden gegidst

in het Nederlands – Frans – Duits –

Spaansen…Leuvens.

Eenwandeling vanmax. 2 uur kost 5 euro

per persoon met een minimum van 75 eu-

ro. We voorzien 1 gids per groep vanmaxi-

maal 25 personen. Elk extra begonnen uur

kost35euro.

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)

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Glaucoom en Maculadegeneratie,

vaak voorkomende oogaandoenin-

gen”

doorDorisCools, oogarts

Datum: maandag 30 januari 2017

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

VOETVERZORGING

Woensdag 1 februari 2017 vanaf 9.00

u. is Vanessa Ronchetti aanwezig.

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 2 februari 2017 om 13.30 u.

De Becker Remyplein, ter hoogte

vandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:016237759

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

stukjeterug.

Waarom niet schaken, scrabbelen

of rummikub? Het verhoogt je con-

centratievermogen en verbetert je

logischdenken.

Daarom wordt schaken en scrabbe-

len sterk aanbevolen voor senioren.

Indien je je geheugen progressief

wil verbeteren, kan je bij Seniorama

elke woensdagnamiddag van 14.00

u. de schaak-, rummikub- en scrab-

blekunstbeoefenenofaanleren.

GSM, iPhone, smartphone

Wie problemen heeft met gs-

m/smartphone of iPhone kan tel-

kens op donderdag vanaf 10 u. een

afspraak maken met een lesgever.

Merk en type van het toestel opge-

ven en je probleem zo goed moge-

lijkomschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Inschrijven via het onthaal van Se-

niorama tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Senioramavzw

Activiteiten

VandenTymplestraat35,

3000Leuven

www.seniorama.be

- Vrijdag 3 februari: schouwburg

Bondgenotenlaan in Leuven, Caba-

ret Delicatissimo voor de 20 inge-

schrevenleden

- Maandag 6 februari 14 uur, in ons

parochiecentrum: algemene leden-

vergadering met terugblik op 2016,

vooruitblik op 2017 en pannenkoe-

ken. Alle inschrijvingen voor de

pannenkoeken gebeuren via be-

taling van 5 Euro op rekening

BE37 7865 7738 7228 van OKRA

Sint-Franciscus Heverlee met ver-

melding van code 170206 en de

namen van de deelnemers. In-

schrijven = betalen ten laatste op 29

januari 2017

- Woensdag 15 maart: Shownamid-

dag OKRA Regionaal: nu reeds in-

schrijvingviabetaling.

Zang, dans, ambiance en humor op

één namiddag. Op de affiche staan:

Lindsay-John Terra-Lissa Lewis -

PC Brown-Accordeonduo - De Me-

lando’s Alfred en Trix - Showballet

Waar? Stadsfeestzaal, parking De-

mervallei, Roland Renskade in Aar-

schot.

Opgelet: een gedeelte van die par-

kingisblauwezone

Wanneer?

Woensdag 15 maart 2017. Deuren

openvanaf13.00uur.

Show van 14.00 tot 17.00 uur (met

een pauze). Na de show zijn er

broodjes.

Eventueelvervoer:

voor 6 Euro kunt u heen en te-

rug met een autocar met opstap-

plaats aan de Colruyt, Tiensesteen-

weg 237, Kessel-lo. Wij vragen u

vooraf te betalen en niet op de au-

tocar zelf (zie inschrijvingen). Het

juiste uur zal nog meegedeeld wor-

den.

Inschrijvingen:

Inschrijven gebeurt via betaling

op rekening BE37 7865 7738 7228

van OKRA Sint-Franciscus He-

verlee met vermelding van code

170315 (zonder autocar) of 170315-

bus (met autocar) en de namen

van de deelnemers. Inschrijven

= betalen ten laatste op 19 maart

2017.

Prijs? Voor leden van OKRA: 20

euro of 26 euro met vervoer (in-

kom, 2 broodjes en één koffie in-

begrepen). Niet-leden kunnen ook

mee, maar betalen 25 euro (of 31

eurometvervoer).

Plaatsen in de zaal: we voorzien ta-

felspertrefpunt.

Schrijf in je OKRA-agenda op

15/03/2017 'show Aarschot' en wees

op tijd aan de autocar of aan de zaal.

Vafaf januari 2017 was er de

overgang van teamleiderschap

in OKRA Sint-Franciscus He-

verlee, van Arnold Vanhoucke

naar Cécile Van Hoecke.

Voordrachten en bezinningsmo-

menten op ledenvergaderingen,

uitstappen, wandelingen, fiets-

tochten, eetfestijnen, culturele acti-

viteiten (Museum M en 30CC, NOB

in BOZAR), vakantie in Vayamun-

do-Ravelingen e.a. zijn ideale gele-

genheden om elkaar te ontmoe-

ten en te omarmen, om dingen

te ontdekken en vooral om te

ontspannen.

OKRA Agenda

van februari en 15 maart 2017
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