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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Eén na één doe ik alle geluiden rondom

mij uit en leg de wereld naast me neer.

Luisterend hoe de ruimte stilte zuigt en

hoe langzaam licht zich spreidt, vouw ik

me en word heel even een deeltje eeuwig-
heid.

Hélène Claeys

Wij komen in de januarimaand sa-
men mediteren op maandag 8 en
maandag 22 januari. We vatten aan
om 20 uur in de Stille ruimte “A-
demtocht” in het Don Boscocen-
trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Meditatiegroep Kessel-Lo – eerste
helft van 2018
telkens om 20 uur/Don Boscocen-
trum
---------------------------------------------------
maandag 8 en 22 januari 2018
maandag 5 en 19 februari 2018
maandag 5en 19 maart 2018
maandag 2, 16 en 30 april 2018
maandag 14 en 28 mei 2018
maandag 11 en 25 juni 2018

Wie eens wil mee mediteren is wel-
kom. Breng wel Jos Vermeulen op
de hoogte van uw komst.

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

Don Bosco gemeenschapscentrum

In de eucharistieviering van 17 de-
cember 2017, de derde zondag van de

Advent, bracht priester Jef Wauters

met een ontroerend en warm mo-
ment Massimo in herinnering.

***Gedenken wij Massimo ***

“Reeds voor de tiende maal mogen
wij hier in Ademtocht Els en Delio,
de ouders van Massimo

en zijn talrijke vrienden begroeten.

Reeds tien jaar de aanwezige afwezi-
ge. Wat wij ten diepste voelen kun-
nen we enkel verwoorden in beel-
den, zoals deze: Jij bent opgenomen
in de liefde van de Ene, God van le-
ven.

Marco Borsato zullen we horen
zingen:
Daar zie ik je zitten

Badend in liefde

Die jij voor mij voelde

Die ik voel voor jou

Die ik voel voor jou

In gedachten zijn wij daar

Dicht bij jou “

Muziek Marco Borsato – Voor jou

Gedenken wij

Massimo

Rekeningnummer:
BE82 3770 0592 0168

BIC: BRUBBEBB

Rekeninghouder:

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.)

PAROCHIEBLAD 2018

Jaarabonnement: 37 euro

SINT-FRANCISCUS

Zondag 7 januari

Driekoningen – Openbaring

van de Heer

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Celine Bavin
Voorganger: Marcel Doms
Assistent : Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem
Nieuwjaarsreceptie in het zaaltje na
de viering

Zondag 14 januari

2de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Karel De Rocker
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

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

ZET JE KNOP

ELKE MORGEN OP BLIJ bzn

ALLEEN LIEFDE WORDT

RIJKER

ALS JE ZE WEGGEEFT bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 7 januari

Kindgerichte Driekoningenviering

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: kinderen en jongeren
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Donderdag 11 januari

Driekoningenfeest Samana

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Caroline Van
Audenhoven en Myriam Neves
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden en CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 14 januari

2de zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 7 januari

10.30 u. Viering rond
‘Verbondenheid”

Zondag 14 januari

Geen viering in Don Bosco

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

KALENDERBLAADJE

Er loopt geen weg van doen naar
worden of zijn, maar wel
omgekeerd. De mens maakt zichzelf
niet. Werken of verdiensten maken
een mens niet goed. Een goed mens
kan echter niet anders dan
overvloeien van goed-doen. Wat
iemand fundamenteel waard is
wordt duidelijk in (maar hangt niet
af van) zijn daden. Of ik al dan niet
een goed mens ben, is afhankelijk
van datgene dat de kern van mijn
persoon-zijn uitmaakt: van mijn
relaties. De anderen maken mij. Niet
zozeer de wereld of “het systeem”,
maar wel diegenen met wie ik mij
diep verbonden weet in liefde, in de
angst of in de haat.
H. Arts

VIERINGEN

Don Bosco gemeenschapscentrum

A part l’ amour,

je n’ai rien à déclarer

Kwetsbaar als riet is het leven maar he-

Willem Wynants

lend en warm, heiligen onvergankelijk is

de liefde. Een wonder dat niet sterven kan.

Op 12 december 2017 overleed Wil-
lem Wynants in Leuven.
Hij werd in die stad ook geboren op
21 oktober 1968. Hij was de echtge-
noot van Lin Van den Hove en va-
der van Ella, zijn liefste dochter.

De afscheidsviering, gevolgd door
een grote schare familieleden,
vrienden en kennissen, had plaats
in het Don Bosco gemeenschaps-
centrum te Kessel-Lo op zaterdag 16
december 2017.

Willem Wynants was muzikant in
hart en ziel.
Jarenlang heeft hij strijd gevoerd te-
gen zijn ziekte. Toch deed hij nog
muzikale optredens. En hij wist
nog een schitterende plaat af te leve-
ren als bewijs van zijn groot talent.
Speciaal voor zijn dochter Ella heeft
hij die gemaakt.
Vele muzikanten en vrienden ge-
tuigen dat ze hem, net als zijn fami-
lie, erg zullen missen.
Moge hij hun met zijn warme lief-
de, over zijn heengaan heen, nabij
blijven en sterken in goede en kwa-
de dagen.

OVERLIJDEN

KERKELIJKE UITVAART IN

DON BOSCO

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters

met pensioen..

Parochianen die na deze datum een
kerkelijke uitvaart in het Don Bo-
scocentrum wensen kunnen ook
dan nog steeds op hem als voorgan-
ger beroep blijven doen.

Jef.w@edpnet.be
016/25 58 92
0485/06 30 38
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ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Sien Wevers, 015 29 84 17,
sien.wevers@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van09.30 u. - 11.30 u.op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

Colofon



MOLENHUIS BERISMENIL

Winterwandelweekend

Van vrijdag 19 januari tot zondag 21

januari2018.

Vrijdag

Vanaf 19 uur staat de soepklaar.Om-

streeks 21 uur maken we nog een

kleine kennismakingswandeling.

Zaterdag

Starten we de dag op tijd: Ontbijt

om 8 uur: We voorzien voldoende

fruit en hartelijkheden om een goe-

de fitheid op te bouwen. Tegen 9

uur staan we klaar voor het vertrek.

We wandelen een ganse dag en ne-

men onze picknick mee. Met de au-

to’s verplaatsen we ons even verder

indeomgeving.

De afstand schatten we tussen 15

à 20 km. Rustig wandeltempo met

voldoende stops. Genietend van de

ontluikende natuur en de weidse

landschappen. Op een gasvuurtje

maken we onderweg iets lekkers in

een pannetje klaar. Bij onze thuis-

komst bereiden we een fruitslaatje

en aperitieven we bij de ondergaan-

de zon. Samen het avondeten voor-

bereiden enhopen datwenog tot na

de afwas onze ogen kunnen open

houden. Rond de kachel laten we

onze ervaringen en verhalen de

vrije loop. Een gezelschapsspel of

snelonderdewol,want…

Zondag

Zijn we er alweer tijdig bij om volop

van de dag te genieten. Ontbijt om

8 uur en vertrekken om 9uur voor

een wandeling van een 4-tal uur in

de omgeving van Het Molenhuis.

We nemen wat fruit en versnape-

ringen mee voor onderweg. Mid-

dagmaal rond 13.30 uur. Gevolgd

door de noodzakelijke opruim van

Het Molenhuis. Tegen 16 uur kun-

nen we afscheid nemen. Hopelijk

met een flinke dosis energie om

de volgende winterweken met vol-

doendeenergietegemoettegaan.

Men schrijft zich natuurlijk in

voor het ganse weekend, dit om de

integriteit van de groep te bewaren.

Kinderen zijn welkom als ze dapper

kunnen meestappen. We voorzien

in principe geen afhaakmogelijkhe-

den.

Inschrijven

Via het inschrijvingsformulier op

www.moulindebellemeuse.be/ acti-

viteiten

Liefstvóór12januari2018.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Iedereen die de afstand aan kan is

welkom.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

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

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

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

0 t.e.m.3 jaar: gratis – De ouders zor-

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueeleenkinderbedje.

Rekeningnummer: BE39 0001 0314

2019

OpnaamvanLeoVanNoten

Vermelding: winterwandelweek-

end2018

Meebrengen

Onderlaken en kussensloop, slaap-

zak, toiletgerief, warme kleren,

laarzen en regenjas, stevige water-

dichte wandelschoenen, warme on-

derlaagjes, rugzak met drinkbus en

beker, wandelstok of pools, eventu-

eeleentrekkerskomfoortje.

Verantwoordelijke:LeoenHilde

Telefoon:016697937

E-mail:hildeenleo@yahoo.co.uk

MOLENHUIS BERISMENIL

Sint-Franciscus

Woensdag 3 januari

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 4 januari

VM: Gastvrij Michotte Nederlands

14 uur: Seniorencafé met matcur-

ling

AV:Parcoeur

Vrijdag 5 januari

VM en NM: De ARK en Bar Michot-

te

Zaterdag 6 januari

NM: Buurtcomité Michotte +

Buurtreceptie

Zondag 7 januari

11uur:Zondagscafé

NM:Kalipso

AV:Dissonant

Maandag 8 januari

OKRAledenvergadering

Dinsdag 9 januari

VM:SAMANAKern

14uur:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 10 januari

VM:SAMANABingo

NM:Liturgie+Catechese

20u.:KoorBlijRondeel

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 4 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 5 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 9 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 11 januari

11.00uurHerfstfeestSamana

Vrijdag 12 januari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 14 januari

na de viering: Nieuwjaarsreceptie

AGENDA
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Menseninarmoede

Duisternis kan ons overvallen als

eendief indenacht:

mensen worden werkloos, ernstig

ziek, krijgen onvoldoende kansen

om goed onderwijs te volgen, of

zijn genoodzaakt om in een vochtig

huistewonen.

Kortom, mensen beschikken niet

over een leefbaar inkomen en zitten

inarmoedegekluisterd.

WoordenvanJesaja

Net voor hen klinken de woorden

vandeprofeet Jesaja:

‘De Heer heeft mij gezalfd om aan

armen het goede nieuws te bren-

gen.’

En Johannes de Doper getuigt, als

een stem in de woestijn, van het

Licht dat in de wereld zal komen.

GetuigenisvanJohannes

Johannes getuigt van een ander

Licht:

nietvandezonofeenkaars.

Hij heeft het over de Messias zelf.

De opdracht van Johannes is ook de

onze.

Is de Messias zichtbaar in ons le-

ven?

Kunnen mensen aan onze manier

van leven, aan de wijze waarop wij

in de samenleving met onze me-

demensen omgaan, vooral met de

zwaksten onder hen, zien dat wij le-

venvanuitzijnLicht?

Laten wij in deze viering ons hart open-

stellen voor het Licht dat Jezus de Messi-

as zelf is en daden stellen van bevrijding

voor alle mensen die in duisternis leven.

Duiding

1. Johannes predikte en doopte in

Bethanie, daar waar de armen thuis

zijn.

Vanuit hun wereld spreekt ook

Welzijnszorg tijdens deze advents-

periode.

Samen Tegen Armoede pleit voor

een leefbaar inkomen voor ieder-

een, zodat iedereen iedere maand de

meethaalt.

Dat is voor 1 op 7 of 1.700.000 Belgen

momenteelniethetgeval.

Willenwij eensamenleving

waarin iedereenmeekan,

waarin iedereendemeethaalt?

Als we sommige politiekers horen

kunnenwijdaaraantwijfelen.

Staatssecretaris voor Armoedebe-

strijding Zuhal Demir verklaarde

in oktober in “de zevende dag” dat

de laagste uitkeringen deze legisla-

tuur niet meer boven de Europe-

se armoededrempel zullen worden

getild, al staat dit in het regeerak-

koord.

De voorzitter van een bepaalde par-

tij zei in haar speech tijdens het par-

tijweekend:

Vandaag pakt de staat meer dan de

helftvanjeloonaf.

En wat overblijft, awel, dat is dan

voorjou.

Wij draaien de logica om. Jewerkt in

de eerste plaats voor jezelf, en niet

voordestaat.

2. Vorige week leerden wij het pro-

ject van de sociale kruidenier ken-

nen.

In grootwarenhuizen kunnen wij

bij onze aankopen iets voor de ar-

menbijkopen.

Mooie initiatieven en voor men-

sen die de meet niet halen zijn alle

kleintjesmeegenomen.

Toch lijken wij opnieuw in de 19 de

eeuw beland, de tijd van de caritas,

vandeliefdadigheid.

Daar is niets mis mee maar is

een groot verschil met een periode

waarin ook aan de armen rechten

werdentoegekend.

Als een samenleving in haar grond-

wet inschrijft dat iedereen een in-

komen boven de armoedegrens zou

moeten hebben, dan hoeven arme

mensen niet meer te bedelen, met

eenopenhandtestaan.

3. Een op de zeven mensen hebben

niet de financiële middelen om de

meettehalen.

In een brochure van Welzijns-

zorg las ik een prachtige analy-

se van ons armoedebeleid, gebruik-

makend van het beeld van een wie-

lerwedstrijd.

De samenleving is...als een peloton

indewielerkoers.

"Armoedebestrijding had de voor-

bije jaren te veel weg van een be-

zemwagenindewielerkoers.

De bezemwagen van het welzijns-

werk werd talrijker en beter uitge-

rust. We deden er alles aan om de

achterblijvers opnieuw bij het pe-

loton te krijgen. Ze werden geacti-

veerd, kregen een duwtje op maat in

de rug, we reden een stukje van het

trajectmee.

Maar niemand stelde zich vragen

overhetpeloton:

Waarom groeide de reclamekara-

vaan?

Waarom werden de etappes ieder

jaar langer?

Waarom steeg het tempo in het pe-

lotonjaarnajaar?

Waarom nam het aantal bergetap-

pes en individuele tijdritten als-

maartoe?

En...waar reed dat peloton in he-

melsnaamnaartoe?

Willen we armoede en uitsluiting

in eigen land daadwerkelijk aan-

pakken, dan moeten we het achter-

standsdenken voorbij. Het gaat er

niet alleen om de armen bij het pe-

loton te krijgen, ook wat er met het

peloton gebeurt, is cruciaal. Zeker

wanneer de kwaliteit van het leven

opdehellingkomttestaan."

4. Daarom vraagt Welzijnszorg van

het politiek beleid dat het leefloon

wordt opgetrokken boven de ar-

moedegrens. Immers, zonder een

leefbaar inkomen wordt armoede

nooit opgelost. Je kansen op werk,

onderwijs, een goede gezondheid,

huisvesting … nemen zienderogen

af.

Een inkomen onder de armoede-

grens maakt dat mensen steeds ver-

der af staan van de rest van de sa-

menleving en dieper in de armoede

wegzakken.

Armoede kost onze samenleving

handenvol geld. Denk maar aan de

hulpverlening die nodig is of de ge-

zondheidskosten die oplopen om-

dat mensen in armoede vaker en

ernstigerziekworden.

Iedereen een leefbaar inkomen ge-

ven, verdient zich zo grotendeels

terug.

Bovendien zal dit geld snel terug in

deeconomiestromen.

Mensen in armoede moeten dit

meestal uitgeven aan noodzakelijke

dingenzoalsvoeding.

Via de BTW stroomt een deel recht-

streeksterugnaardeschatkist.

Voorbeden

Voor hen die oog hebben voor de

mensenomhenheen,

voorallendiezichlatenraken

door de zorgen en de nood van an-

deren:

datzij totdadenkomen.

Hijgetrouwengegeven

diedoordieptengegaanis,

mogenwijziendewegdieHij is.

Laatonsbidden:...

Voorhendieweigerentezien,

voor allen die zichzelf genoeg zijn

en de ellende van de wereld angst-

vallig buiten hun blikveld houden:

dathunogenwordengeopend.

Hijgetrouwengegeven

diedoordieptengegaanis,

mogenwijziendewegdieHij is.

Laatonsbidden:...

Voor hen die een kwetsbaar bestaan

leiden,

voor allen die leven van dag tot dag,

afhankelijk van de goedgeefsheid

vananderen:

datzij tothunrechtkomen.

Hijgetrouwengegeven

diedoordieptengegaanis,

mogenwijziendewegdieHij is.

Echtesolidariteit

Echtesolidariteit is

samendelen,samenzorgen,

samendragen.

Ikdraagwatikkan,

wanneer ikhetkan

enopmijnmanier.

Jijdraagt jouwdeel,

zoals jebent.

Als iedermensdraagt,

meezorgdraagt

dan zijn er voldoende sterke schou-

ders

voorsolidariteitvooriedereen.

(HadewijchVanHove,Welzijnszorg)

Jef Wauters Uit de viering van 17 decem-

ber2017,DerdezondagvandeAdvent

MajoenJozef–AnneenHerman

WIJ GETUIGEN VAN HET LICHT…

OPDAT IEDER DE MEET KAN HALEN



*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag9 januari2018

De h-Moll-Messe: het muzikale tes-

tament van Johann Sebastian Bach

Em. Prof. Ignace Bossuyt (Faculteit

Letteren)

Dinsdag16,23en30 januauri2018

Voor de mensen die inschreven: Ge-

leidbezoekaanstadhuisLeuven

Geenlezingdiedagen.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

Digitaal jaarabonnement op de lezingen:

30euro.

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

ERASMUS IN LEUVEN

Activiteiten rond het 500-jarig be-

staan van het Collegium Trillingue

* Erfgoedwandeling: Erasmus lust

ervan: hapjestocht 1517 door Leuven

Met Erasmus als gids badineren we door

Leuven en laten ons lekkernijen van 1517

welgevallen.

Donderdag , 11 en 18 januari om-

15.00uur

Zaterdag 6, 13 en 20 januari om14.30

Erasmus

uur

Voor groepen wordt datum en aan-

vangsuurinoverlegvastgelegd.

Prijs:

Voor individuele deelnemer: 14

euro

Voor groepen: 60 euro forfait + 9

europerdeelnemer

Er worden minstens 4 lekker-

nijen aangeboden (vlees/kaas/vis/-

soep/pralines/bier)

Meld uw aanwezigheid minstens

2 dagen op voorhand via bestel-

ling@erasmusleuven.be, met ver-

melding van activiteit en datum,

aantal deelnemers en het overge-

maakte bedrag op rekening BE98

9731 8182 2793 van Erasmus Leuven

Start van deze wandelingen: Ladeu-

zeplein, voor de universiteitsbibli-

otheek

* Erfgoedwandeling: het Leuven

vanErasmus

We wandelen met Erasmus door Leuven:

hij overloopt zijn leven en kruidt zijn

verhaalmetpittigeuitspraken.

Zondag 7 en 14 januari om 14.30 uur

Dinsdag 9 en 16 januari om 16.00

uur

Prijs:

Voor individuele deelnemer: 6 euro

terplaatsetebetalen.

Voor groepen: 60 euro forfait + 3

euro per deelnemer, vooraf betaal-

baar op rekening BE98 9731 8182

2793 van Erasmus Leuven met ver-

melding “wandeling nr 1 “ Slechts

na betaling is uw reservering defi-

nitief.

Start van deze wandelingen: Ladeu-

zeplein, voor de universiteitsbibli-

otheek

Voor inlichtingen: info@eramus-

leuven.be

Erasmus Leuven

PAROCHIEZALEN

VOOR FEESTEN EN VERGADE-

RINGEN

In Sint-Antoniusparochie

Léon Schreursvest 33, 3001 Hever-

lee

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

In het Don Boscocentrum

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

via mail: verhuur.donbosco@g-

mail.com

Vandaag wil ik met jullie bidden

voor mensen die problemen heb-

ben en die doelloos en zonder uit-

zicht ronddwalen in de samenle-

ving. Ik denk daarbij heel speciaal

aan mensen op de vlucht voor oor-

log, geweld, onrecht en armoede:

dat nooit nog één kind zou opge-

leid worden tot kindsoldaat. Mogen

al deze mensen de weg vinden naar

eenwarmegemeenschap,

Kerstmisviering inFranciscus

4 FEDERATIE FRANDO

Leuven+ Warme winterklanken op

winterwandeling

Erhangtmuziekindelucht.

Gidsen van Leuven+ nemen je tij-

dens deze winterwandeling onder

andere mee van de helverlichte bal-

zalen van theater Frascati, ooit het

mooiste theater van Europa, naar de

net 150 jaar geworden stadsschouw-

burg.

Je zal je hart verwarmen aan het

Stadsschouwburg

tragische liefdesverhaal van de Leu-

vense violist Charles de Beriot en

de wereldberoemde sopraan Maria

Malibran, je opent je oren voor

de middeleeuwse liederen van her-

tog Jan, voor liedjes uit volkscafés

en voor gezangen uit de studen-

tencodex. Ze laten klokken luiden

en trompetten schallen. De muzika-

le tocht brengt je van éénstemmig

Gregoriaans naar Leuvense rock.

Natuurlijk mogen in deze kersttijd

Kerstliedjesnietontbreken!

Ze beloven je een romantische, fees-

telijke en vooral boeiende wande-

ling langs bekende en minder be-

kende muzikale plekken van de

stad.

Na afloop bieden ze je graag een

streekbiertje aan om je eigen keel te

smeren.

Vertrek op 6 januari om 17 uur

aan Tafelrond, Grote Markt, Leu-

ven.Einde: 18.45uur.

Prijs: 10 euro. Kinderen tot 12 jaar

gratis.

Info en tickets: toerisme@leuven.be

of016203020

(Informatiekrant Rondom en website

Leuven)

WARME
WINTERKLANKEN

Woensdag 24 januari 2018 – 19.30

u.-21.30u.

In deze lezing reikt Hilde Van Bul-

ck je liefdevolle ondersteunende in-

zichten aan om de overgang van

je geliefde in een ruimer kader te

plaatsen en je verdere leven op ver-

trouwenswaardige rails te zetten.

Cyclus omtrent rouw en verdriet –

eerste lezing (Andere lezingen op 6

februari, 7 februari en 21 maart 2018

)

Prijs: 10euro–8euro

Plaats: LDC Wijnveld – Wingerd-

straat14,Leuven

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

LIEFDE EN ROUW,
WAT BRENGT HET JOU?

LEZINGEN

“De Amerikaanse schilderkunst:

onbekendenonbemind?”

door Dimitri Demaesschalk, auteur en lic.

Kunstgeschiedenis

Datum: maandag 8 januari 2018 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

PETANQUE

Elke donderdag om 14.00 u. tot…. la-

tenwezeggen17.00u.

Ook diegenen die nog nooit met

zo’n ijzeren bal hebben gegooid

zijn welkom. We leggen wel niet uit

hoe het moet, wel hoe het best kan.

Petanque is niet moeilijk, iedereen

die nog op zijn benen kan staan en

met zijn armen kan bewegen kan

ook petanquen. En het is nog ple-

zierig ook. Het is tevens een unieke

gelegenheid om nieuwe vrienden te

maken, jewordtmeteenwarmopge-

nomeninonzepetanquefamilie.

En als het regent spelen we met de

kaarten en ook wie dat niet kan, le-

renwehet.

Plaats: Buurtcentrum Sint-Maar-

tensdal, op de hoek van de Rijdende

Artillerielaan en de Minckelerstraat

inLeuven.

Inschrijven hoeft niet: je komt ge-

woon en wij vangen u op, alvast

met gratis koffie. Eigen ballen mee-

brengen kan, maar moet niet: het

centrumheeftballengenoeg.

Info: Jos Tuerlinckx 0475 87 50 61

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

www.seniorama.be

Seniorama
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