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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Als we biddend groeien in intimiteit met

God en met zijn enige Zoon, groeien we in

intimiteit met andere mannen en vrou-
wen. Daarom heeft de menselijke intimi-
teit zo een belangrijke plaats in de moder-
nemystieke theologie.

Gebed en vooral contemplatief gebed, be-
vrijdt ons van een smachten naar en

ons vastklampen aan, en van projectie en

angst, die de diepe intimiteit bederven.

Het gebed wekt nieuwe niveaus van be-
wustzijn uit hun gewone sluimer. Het

steekt de levende vlam van liefde aan, die

oplaait niet alleen naar God onze Vader

toe, maar naar alle mannen en vrouwen

ennaarhetmilieuwaarwein leven.

William Johnston

Wij komen in februari samen medi-
teren op maandag 5 en maandag 19

februari 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille
ruimte “Ademtocht” in het Don
Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.
En je weet: wie eens wil mee medi-
teren is welkom. Breng wel Jos Ver-
meulen 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

De creatieve onrust van de mens-
heid wordt blijkbaar niet alleen ge-
wekt om zelf gelukkig te worden
maar ook om anderen gelukkig te
maken, niet alleen om door anderen
erkend te worden maar ook om an-
deren te eerbiedigen en allen recht
te laten wedervaren. De mens beleeft
zichzelf als “openheid” en “ruim-
te”, hij is zelf mogelijkheid om
de enge kring van de op zichzelf
betrokken individualiteit te door-
breken, om eerbiedig naar hetgeen
hem omringt te luisteren en allen
tot hun volle recht te laten komen.
Van deze transcendente openheid,
die ten grondslag ligt aan onze rus-
teloze bewogenheid en onuitputte-
lijke creativiteit, is de eindige mens
zelf de oorsprong niet. Hij ervaart
ze tegelijk als gave en opgave.
J. Lescrauwaet

Bij het begin van zijn openbaar le-
ven riep Jezus de mensen uit zijn
omgeving op tot een nieuwe ma-
nier van leven. Hij nodigde hen uit
met Hem mee te trekken en in het
dagelijks contact met Hem, trouwe
leerlingen en volgelingen te wor-
den. Voor ons, die onszelf christe-
nen noemen, blijft het een levens-
opgave de visie van Jezus in zijn ge-
heel te aanvaarden en daarin trouw
te volharden.
NaarGrimbergen

UitdeFranciscusvieringvan21/1/18

KALENDERBLAADJE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 1 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 2 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Zondag 4 februari

Pannenkoekennamiddag Samana
in Kristoffelzaal

Dinsdag 6 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 8 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 31 januari

NM: SAMANA - Bingo
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 1 februari

14 uur: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 2 februari

VM en NM: De ARK en Bar Michot-
te

Zondag 4 februari

11 uur: Zondagscafé
NM: Kalipso
AV: Koor Dissonant

Maandag 5 februari

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 6 februari

VM: Samana kern
14 uur: Seniorencafé

Woensdag 7 februari

NM: Liturgie + Catechese
20u.: Koor Blij Rondeel

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 februari

O. L. Vrouw Lichtmis

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Gedachtenisviering van Yvonne Van
Meerbeeck vanwege de parochie
Voorganger: Fons Boey
Lector: Lieven Dries
Orgel: Raoul Vereecken
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 11 februari

6de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

DE ZON GAAT

AAN NIEMAND VOORBIJ bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 04 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

Zondag 11 februari

Jaargetijde pastoor Paul Peeters

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: jaargetijde pastoor Paul
Peeters en Bernard Baelus
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 4 februari

5e zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 11 februari

6e zondag door het kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

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

VIERINGEN

Eenmoeder sterftaltijd tevroeg.

Alwordtzenogzooud.

JebidtdatGodhaarsparenzal.

omdat jevanhaarhoudt.

Maaralsdedagenknellengaan,

zij ziekwordt,moeenbenauwd.

Bid jedatGodhaarhalenzal,

omdat jevanhaarhoudt.

Op zaterdag 20 januari 2018 na-
men we in de Sint-Franciscuskerk
in Heverlee afscheid van mevrouw
Yvonne Carola Van Meerbeeck,

weduwe van Jan Vandendael (+
2004), geboren in Meerbeek op 18
september 1923 en overleden in
Home Vogelzang Heverlee op 16 ja-
nuari 2018. Zij was een toonbeeld
van moed en doorzettingsvermo-
gen.
De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2018.

Degenendie ik liefheb

laat ikhierachter

omdegenendie ik liefhad

terugtevinden.

Gedachtenuitdeuitvaartliturgie.

Yvonne was een moeder als zove-
le in het licht van het leven. Op
dit moment herkennen we allen, sa-
men met mama voor het laatst in
ons midden, de schaduw van de
dood.
Terwijl we overwegen wie moeder
voor ons is geweest, is er een gevoel
van dankbaarheid om wie zij voor
ons was in het leven. We durven ge-
loven ‘dat er in de hemel een luik-
je openging voor Yvonne'. Alleen

YvonneCarolaVanMeerbeeck

weten wij nog niet hoe het daar is,
maar gelovend in de Heer van het
eeuwige leven, durven we hopen
dat Hij haar met 'open armen' zal
verwelkomen en zij er haar vier ge-
liefde kinderen en partner zal weer-
zien!

Yvonne is degenen die haar lief wa-
ren moedig vóór blijven gaan, door
de omstandigheden heen, naar het
gebod van de Heer ‘Heb elkaar lief’.
Een uitdaging die, in wederkerige
verbondenheid, een schakel is ge-
weest, die zij door vallen en weer
opstaan, moedig de draad van haar
beproefd leven doorkwam.

Amper 15 jaar verloor ze haar va-
der. Thuis werden alle krachten
ingeschakeld om de beenhouwerij
draaiend te houden, terwijl zijzelf,
jong als ze toen was, het huishou-
den op zich moest nemen. Later
in het eigen leven verloor Yvon-
ne vier van haar jonge kinderen én
bovenop haar echtgenoot. Yvonne
doorworstelde haar beproefde leven
door steeds weer terug te vechten.
Er was voor haar geen andere keu-
ze dan te blijven doorgaan.
Dat alles samen heeft haar gevormd
tot wie ze is geweest en zoals ze was
gekend: een zelfstandige, zelfzeke-
re vrouw!

Enkele maanden terug, getekend
door aftakeling, kwam ze in het zie-
kenhuis terecht. Nadien in een Rust
-en Verzorgingstehuis, tot de Heer
haar wenkte en haar terug riep.

Door alle omstandigheden heen
zullen we mama's positieve levens-
houding en de gouden uren samen,
als een schatkist vol herinneringen
bewaren.
Vertrouwend op de Heer en zijn be-
lofte: "Ik zal er zijn voor jou" dan-
ken we u, moeder, doorheen ons
spreken met jou!
A.Francis

LIEVE OMA VONNEKE, JE WAS ER GEWOON ALTIJD,

WE GAAN JE ONTZETTEND MISSEN...
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Verlieservaringen komen in alle le-

vensdomeinen en in elke fase van de

levensloop voor.

Vooral de hoge ouderdom is een

fase van meervoudig verlies. Fysie-

ke achteruitgang, verminderde mo-

biliteit en sociaal isolement leiden

tot een verhevigd eindigheidsbesef

met beelden en gedachten over ster-

ven en dood. Dit besef wekt existen-

tiële vragen over de zin en de waar-

de van het leven zoals het was,is en

zal (kan) zijn.

Existentiële zelfbevraging en

het levensverhaal

Hoe existentiële zelfbevraging uitmondt

ineen levensverhaal

*Eerste vraag van de existentiële ex-

ploratie focust op de eigen identi-

teit, op wie men is, geweest is en zal

zijn.

“Op hoge leeftijd word ik meer

en meer wie ik ben geweest. Door

het verwijlen bij herinneringen

werk ik aan de finale vormgeving

van mijn narratieve identiteit. Ik

word voor mijzelf, idealiter, meer

en meer een afgerond verhaal. Het

werk aan mijn persoonlijk levens-

verhaal (autobiografische arbeid)

roept allerlei vragen op over ge-

miste kansen, geleden onrecht, er-

varen liefdeloosheid, schuldgevoe-

lens, nood aan vergeving, maar ook

over verdiend en onverdiend geluk.

De confrontatie met het beeld van

wie ik geweest ben, leidt tot het be-

sef van in belangrijke mate geleefd

te hebben in een keurslijf van soci-

ale rollen in de schaduw van een ge-

droomd leven dat ook mogelijk zou

geweest zijn, het zogenaamde ‘on-

geleefde ‘ leven.”

*De tweede vraag focust op de om-

gang met de tijd, op wat men ge-

daan heeft en actueel doet met en in

de tijd.

‘Van op jonge leeftijd streef ik naar

een evenwichtige omgang met de

overvloeiende tijd, met geregeld

vragen over de tijd die ik gehad heb,

zal hebben, zou willen hebben, en

nooit zal hebben. Met het ouder

worden krijgen vragen over mijn

tijdsbeleving en tijdsgebruik vaak

een indringend karakter. In het aan-

schijn van de eindigheid nestelen

vragen zich in de plooien van mijn

dagelijks leven.

Wat heb ik al niet meegemaakt in

een wereld die in zo’n snel tempo

verandert, dat mijn ouders er zich

niet meer zouden in herkennen?

Wat heb ik met mijn tijd gedaan,

heb ik hem goed gebruikt?

Heb ik niet veel tijd verloren of ver-

spild?

Wat doe ik nu met mijn tijd?

Gebruik ik hem voor de bevorde-

ring van het welzijn en het geluk

van de komende generaties? Maak

ik (voldoende) tijd voor waar het in

goed ouder worden en oud zijn ei-

genlijk om gaat?”

*De derde grote vraag focust op de

zin van het bestaan, van mijn be-

staan (het feit dat ik er ben) en van

het menselijk bestaan in het alge-

meen.

“Wat was de zin van mijn leven tot

nu toe? Wat is de zin van mijn le-

ven nu (nog)? Heeft het leven über-

haupt een zin?”

Zoals hoger aangegeven worden

deze vragen op jongere leeftijd

vooral impliciet beantwoord in het

engagement in de activiteiten van

het dagelijks leven. De bestaanszin

wordt geleefd. Maar crisissen en te-

genslagen wekken deze existentiële

vragen en maken ze tot thema van

reflectie. Dat is bij uitstek het geval

op hoge leeftijd wanneer de fysische

kwetsbaarheid toeneemt en de actie-

ve verbinding met de kleine en gro-

te wereld rondom verzwakt.

“Een beeld van mijzelf en van mijn

levensloop tegen het licht houden

wanneer onomkeerbare verliezen

bressen slaan in de voortgang van

het dagelijks leven, leidt niet alleen

tot gevoelens van verdriet, van spijt

of schaamte, maar nodigt ook uit tot

groei in zelfaanvaarding en dank-

baarheid. Want het leven is nooit al-

leen kommer en kwel, en zelden he-

lemaal een mislukking. Daarenbo-

ven maakt de positieve integratie, in

een eerlijk levensverhaal, van alles

wat geweest is, de weg vrij voor een

helder zicht op de tijd die komt en

de zin die ik er wil aan geven in het

aanschijn van de dood. “

De spontane en herhaalde reflec-

tie op de existentiële thema’s, al of

niet met hulp van anderen, leidt bij

de meeste ouderen tot zelfaanvaar-

ding. Het beeld van zichzelf in de

spiegel en in de stroom van herin-

neringen roept almaar meer positie-

ve gevoelens op van milde trots en

zelfrelativering.

Bij sommige ouderen leidt de bi-

ografische verkenning ook tot een

neergeschreven levensverhaal in

boekvorm dat ze graag met anderen

(vrienden) delen.

Door de autobiografische exploratie

slagen de meeste ouderen erin aan

onontkoombaar verlies een plaats

te geven. Ze integreren de ervaring

van verlies en gemis in hun levens-

verhaal.

De ervaren leegte blijft reëel, maar

verhindert niet meer de voortgang

van het leven.

In volgende parochiebladen kan je

nog verder lezen over:

*verliesverwerking door overgave

en aanvaarding als spiritueel pro-

ces;

*ultieme kwetsbaarheid en het ge-

borgen zijn.

Tijdschrift voor Geestelijk Leven,

3-2017

Licap-Halewijn, ISBN 978-94-6196-237-

9

Jaarabonnement: 29 euro, prijs per los

nummer: 7,95 euro , e-mail: info@tgl.be
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Alfons Marcoen

VERSCHILLENDE MANIEREN

VAN ROUWEN

Dinsdag 6 februari 2018 – 19.30 u.-

2200 u.

* Verschillende manieren van rou-

wen binnen een gezin

Dinsdag 6 februari 2018, 19.30 u. – 22 u.

Iemand in het gezin sterft. De im-

pact is enorm. De kortfilm van

cineast Petronella Vander Hallen

brengt dat in beeld. We ontdekken

ook hoe het rouwproces bij de ver-

schillende gezinsleden geheel ver-

schillend kan verlopen. Daar gaan

we dieper op in samen met psycho-

loge Liese Vijfeijken.

Prijs: 9 euro – 7 euro

Plaats: LDC Wijnveld – Wingerd-

straat 14, Leuven

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN: BE29 7785 9226 3564

BIC: GKCCBEBB

GKCCBEBB

Rouw en verdriet
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Ergens kwam een kind vandaan,

hij werd een man, met ogen vol mededogen,

begaan met het lot van de kleinste mens.

Zijn leven lang droeg Hij op handen

al wie kwetsbaar was en klein.

Hij geloofde in het geven van tweede kansen,

en daarom geloven wij in Hem.

Liefde en gerechtigheid heeft Hij

een leven lang steeds nagestreefd.

Hij koos de kant van de verloren mens.

Ten dode toe heeft Hij zo geleefd.

Daarom hebt U hem in Uw hand geschreven.

Wij geloven dat Hij eeuwig leeft

om wie Hij was en wat Hij deed.

Al wie bij hem wil horen,

moet dezelfde weg opgaan:

het dwarse pad van opstand tegen alle onrecht,

het struikelpad van steeds opnieuw beginnen

zonder ooit de droom uit het oog te verliezen.

Wij geloven dat wij het samen en met Zijn hulp kunnen:

doen opstaan wie kromgebogen is,

vruchtbaar maken wat dor is,

redden wat verloren is,

de droom bewaren en realiseren, nu of ooit. Amen.

Jef Wauters- Uit de kerstviering in het Don Bosco centrum

Zijn droom bewaren en

realiseren

KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leu-

ven- telkensvan19.30 tot21.30uur

Hoe kan religie tegen de stroom in-

gaan? 500 jaar geleden wilde Lu-

ther een hervorming van de kerk

tot stand brengen. Vandaag klinkt

de roep naar hervorming nog steed-

s, binnen en buiten de kerk. Maar

wordt die roep nog gehoord in onze

inmiddels volledig geseculariseer-

de samenleving? En vooral: is er

nog een tegendraadse rol weggelegd

voor religie en spiritualiteit?

Vier lezingen pogen vanuit ver-

schillende oogpunten antwoorden

te vinden op deze vragen.

De eerste lezing schetst een his-

torisch overzicht van de hervor-

mingsbewegingen sedert Luther.

Voorts komt de rol van de spiritua-

liteit aan bod in de zoektocht naar

meer sociale rechtvaardigheid.

De derde lezing stelt de sterk gere-

duceerde plaats van de religie in de

massamedia in vraag.

Afsluitend volgt een constructief

voorstel tot een vernieuwde om-

gang met religieuze en levensbe-

schouwelijke diversiteit.

20 februari 2018: 500 jaar Reforma-

tie - Hoe een religieuze revolutie

vorm gaf aan de seculiere samenle-

ving

Prof.Dr. JohanTemmerman

27 februari 2018: De Staat van de

Welvaartsstaat

Prof.Dr.BeaCantillon

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer

religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over

de spanning tussen godsdienst en

massamedia

Dhr.GeertDeKerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en

verschillen verbinden

Prof.Dr.ManuelaKaisky

Inschrijven kan via onze website

(http://puc.kuleuven-kulak.be)

Voor 12 februari 2018. U betaalt 10

euro voor één avondlezing of 30

euro voor de volledige reeks op de

rekening IBAN BE31 2850 2133 2955

van het Postuniversitair Centrum,

met vermelding ‘400/0014/97677 +

naam deelnemer(s).

Tegendraads gelovig

Denkend geloven

Laat ons geen valse vrede zoeken.

Laat ons niet zwijgen uit zelfbe-

houd, maar laat ons onze stem ver-

heffen voor mensen aan wie on-

recht wordt aangedaan of mensen

die aan de kant staan.

Leer ons zoeken naar gerechtig-

heid. Dan zal uw vrede over ons

neerdalen en zult Gij ons één ma-

ken, Gij die leeft in eeuwigheid.

Amen.

Sint-Franciscusviering21-1-2018



*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 6 februari 2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele

hulpmiddelen voor dokters en pati-

ënten

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Inge-

nieurswetenschappen)

Dinsdag 13 februari 2018

De personenbelasting in het per-

spectiefvandevergrijzing

Prof. Luc Maes (Voorzitter Fiscale

Hogeschool)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22 - 3000 Leuven. Dagelijks open

tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en

16.30u.Tel.016324001

E-mail: udll@alum.kuleuven.be

of Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll Bankrekeningnummer:

BE57 7380 4224 4835 - BIC: KRED-

BEBB - Digitaal jaarabonnement op de

lezingen: 30 euro.

NAAR EEN VEERKRACHTIGE

TOEKOMST VOOR OUDEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven:

FondsvoorGerontologie

Vergrijzing in onze samenleving

Door de vergrijzing in onze samen-

leving komt ouder worden steeds

vaker in de actualiteit, en dikwijls

op een verrassend positieve ma-

nier. Deze levensfase wordt geken-

merkt door een rijk gevulde levens-

geschiedenis, maar biedt ook bij-

komende nieuwe opportuniteit. Al-

hoewel ouder worden ook gepaard

gaat met verlieservaringen, is het

vaak de veerkracht van een persoon,

al dan niet samen met zijn/haar om-

geving, die in de latere fasen van het

leven doorslaggevend is voor een

positief verhaal. De groeiende groep

senioren is een schat aan kennis en

ervaringvoordesamenleving.

Doelstellingvanhetfonds

Het fonds focust niet alleen op edu-

catie voor en door ouderen, maar

ook op sociaal engagement, op par-

ticipatie en op onderzoek naar pre-

ventie en behandeling van ouder-

doms-gerelateerde veranderingen.

Het wil ook nieuwe visies op ouder

worden mogelijk maken, nieuwe

woon-, zorg- en ondersteunings-

vormen voor ouderen stimuleren

en seniorvriendelijke, publieke in-

frastructuur aanmoedigen. Dit om

de levenservaring van onze meest

ervaren generatie zo hoog mogelijk

tehouden.

Uwsteunbetekentveel

Als u dit nieuwe, veerkrachtige

fonds steunt, schrijft u mee aan een

positief verhaal. Umaaktmeemoge-

lijk dat universitaire onderzoekers

hun onderzoek of project op een

hoogstaande manier kunnen (uit)-

voeren en beter kunnen inspelen

op de vele veranderingen die hun

doelgroepdoormaakt.

Praktischeinformatie

Ukunt dit fonds te steunen.Dat kan

viaeengiftop

IBAN-rekeningnummer BE45 7340

19417789

BIC-code: KREDBEBB van de KU

Leuven

met vermelding van de gestructu-

reerdemededeling

+++400/0013/07014+++

Giften vanaf 40 euro per jaar leve-

reneenfiscaalvoordeelop.

Meerinfooverdit fonds:

Tel.016373404

fondsgerontologie@kuleuven.be

Meerinfooverschenkingen:

Tel.016323739

leuvenuniversiteitsfonds@kuleu-

ven.be

Universiteit Derde Leeftijd

Fijnstofdeeltjes in de lucht wor-

den voornamelijk veroorzaakt door

autoverkeer en zijn erg schadelijk

voor de gezondheid. Hoeveel fijn-

stof er in de lucht hangt, wordt heel

zelden gemeten en niet op elke plek

inLeuven.

Daarom kwam Maarten Reyniers,

KMI-medewerker uit Kessel-Lo,

met het idee op de proppen om de

Leuvenaars zelf het fijn stof in hun

straatte latenmeten.

“Ik was allang aan het uitkijken

om fijnstofmetingen uit te voeren,

maar de apparaatjes zijn allemaal

nogal duur:” vertelt hij. Toen stuit-

te hij op een project in Stuttgart

waar de bewoners erin geslaagd wa-

ren voor slechts 30 à 35 euro een

fijnstofmeter inelkaartesteken.

Nu kan je hier ook het nodige mate-

riaal bestellen voor zo’n meter via:

ikdoemee@stratenvolleuven.be ,

het e-mailadres van het burgerplat-

form Straten Vol Leuven dat het

projectondersteunt.

Na de installatie van het toestel,

...voor slechts 30 à 35 euro een fijnstofmeter in elkaar te steken

zijn de resultaten van de metingen

vrij te consulteren op de website:

www.leuvenair.be

Maartens project kon meteen op

veelenthousiasmerekenen.

(Uit Rondom Leuven van woensdag 10 ja-

nuari 2018 –Julie Putseys)

De wereld waarin ook wij leven

LEZING IN SENIORAMA “Luther

rebel en profeet!” door Marcel Gielis,

Prof. KU Leuven

Datum: maandag 5 februari 2018

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

DIGITAAL FOTOTOESTELGE-

BRUIK Leer je digitaal fototoestel

kennen en gebruiken. Na afspraak,

via het onthaal 016 22 20 14, iedere

woensdag (behalve schoolvakantie)

vanaf 10.00 u. Merk en type van fo-

totoestel opgeven. € 5 vooraf te be-

talen.

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 zoe-

kenvindenwehetstukjeterug.

Waarom niet schaken, scrabbelen

of rummikub? Het verhoogt je

concentratievermogen en verbetert

je logisch denken. Daarom wordt

schaken en scrabbelen sterk aanbe-

volenvoorsenioren.

Indien je je geheugen progressief

wil verbeteren, kan je bij Seniorama

elke woensdagnamiddag van 14.00

u. de schaak-, rummikub- en scrab-

blekunstbeoefenenofaanleren.

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, je wordt meteen warm op-

genomen in onze petanquefamilie.

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

centrum heeft ballen genoeg. Info:

JosTuerlinckx0475875061

4 FEDERATIE FRANDO

Gebruik van Het Molenhuis door

derden

Het gebouw kan geheel of gedeelte-

lijk worden ter beschikking gesteld

aan derden indien deze activitei-

ten in overeenstemming zijn met

de geest en de filosofie van de vzw

“Moulin de Belle Meuse”. Voor-

rang en kortingen worden gege-

ven aan groepen die aandacht heb-

ben voor mensen die het moeilijker

hebbeninonzesamenleving.

We werken met ons huis in een

vorm van open vertrouwen. Er is

geen conciërge, geen inspecteur die

u ter plaatse viseert. Van de groepen

wordt verwacht dat zij het huis als

een goede huisvader gebruiken en

het in een staat achterlaten zoals ze

het zelf graag hadden willen vin-

den.

Op onze website (www.moulinde-

bellemeuse.be/reserveren) vindt u

onze kalender. Kijk hier of uw ge-

wenste periode nog vrij is. Gebruik

het reservatieformulier om uw aan-

vraag in te dienen. De raad van be-

stuurevalueertelkeaanvraag.

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs

pernacht:90euro .

Kamphuis (max.30personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per

nacht

Andere gebruikers: 250 euro per

nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per

nacht

Andere gebruikers: 340 euro per

nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot

16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend

geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag

kan de raad van bestuur beslissen af te

wijken van de tarieven. Wij vragen een

voorschot van 20%.

Wat verstaan wij onder ‘sociale sec-

tor’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere

gebruikers’?

1.Socialesector

VZW's die tot de Bijzondere Jeugd-

bijstand behoren, initiatieven of

organisaties voor mensen in ar-

moede, voor volwassenen of kinde-

ren met lichamelijke, psychische,

mentale en sociale beperkingen,

MPI’s (o.mBSOenBLO)…

2. JeugdenScholen

Het betreft vooral bosklassen voor

lager- en secundair onderwijs. Deze

doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat

onder begeleiding van minstens 1

volwassene.

3.Anderegebruikers

-Familiesenverenigingen

Het betreft gezinnen, familiebij-

eenkomsten, verenigingen, vrien-

dengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn

en het samen beleven met respect

voor de natuur en het huis is zeer

belangrijk.

-Vorming

Bezinningsdagen, vormende acti-

viteiten, opleidingen, alternatie-

ve geneeswijzen, meditaties, enz.

Meestal gebeuren deze activiteiten

onderdeskundigebegeleiding.

We willen Vorming als een afzon-

derlijk type van gebruik blijven op-

volgen omdat deze activiteiten goed

aansluiten bij onze krachtlijnen en

om mogelijk samen te werken met

de verantwoordelijken om soortge-

lijke activiteiten te organiseren als

eenMolenhuis-activiteit.

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulin-

debellemeuse/

moulindebellemeuse/
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