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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Waarom zou je mediteren?

De traditie die ons heeft samengebracht

leert dat wat ieder van ons nodig heeft om

ten volle te leven en onze geest helemaal

te ontplooien, de zuiverheid van hart is.

Dit is een helderheid van waarneming die

ons in staat stelt om de werkelijkheid te

zien zoals ze is, om onszelf te zien zoals

we zijn en om de anderen te zien zoals ze

zijn: verlost en bemind door God, en om

God te zien zoals Hij is: absolute Liefde .

John Main

Wij komen in februari nog samen

mediteren op maandag 19 februari

2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Waarom zou je niet eens mee ko-

men mediteren? Je bent welkom.

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

Normaal krijgt u, lezer, wekelijks

uw vertrouwde Kerk & Leven op

woensdag in uw brievenbus.

Hebt u het woensdag, na de post-

bedeling niet ontvangen, meldt het

dan zo snel mogelijk aan Halewijn,

uitgever van Kerk & Leven.

De snelste weg om dit te laten doen,

is via

www.kerknet.be/nietontvangen .

U vult het formulier in en verzendt

het. Het komt bij Halewijn terecht,

zij sturen u een nummer na en die-

nen een klacht in bij de post.

Per mail kan ook naar nietontvan-

gen@kerknet.be

Bezorg ons dan uw adresgegevens

en het abonneenummer (de 8 cij-

fers die boven uw adres staan afge-

drukt).

Geen internet? Geen probleem, u

kan dan rechtstreeks telefoneren naar de

dienst parochiebladen op het num-

mer 03 210 08 30. Deze dient dan een

klacht in bij de post en vraagt om

uw blad zo snel mogelijk te bezor-

gen.

Indien uw klacht voor donderdag

10 uur bij de dienst parochiebladen

toekomt, is de kans groot dat u op

vrijdag reeds een blad in uw brie-

venbus vindt.

Wat moet u meedelen?

Abonneenummer (bovenaan rechts

bij uw adres)

Straat en huisnummer en eventu-

eel busnummer

Postcode en woonplaats

UW PAROCHIEBLAD NIET

ONTVANGEN?

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 14 februari

Aswoensdag – Viering met

asoplegging om 20 u

voorgangers Lieven Dries (Sint-

Franciscus) en Mieke

Vanhooymissen (Sint-Antonius)

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Karel De Rocker

Zondag 18 februari

1e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Modest Goossens,

voor Romain Smeuninx en voor

Mevrouw Goossens-Heylen

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 25 februari

2e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Anna Rusakova

Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 februari

1ste zondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Paul Verelst en

Reynold Janssens

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: Mieke Vanhooymissen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 25 februari

2de zondag in de veertigdagentijd B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: jaargetijde voor Bernard

Baelus

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den Wijnaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

DON BOSCO

Woensdag 14 februari

Aswoensdag – Begin van de vasten of

veertigdagentijd

20.00 u. Viering met asoplegging.

Thema:

“Wat niet in 1 dag kan,

kan misschien in 40 dagen”

Zondag 18 februari

Eerste zondag van de

veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 25 februari

Tweede zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 15 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 16 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 20 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 21 februari

14.00 uur Stoelturnen met Veerle

Vervoort

Donderdag 22 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 23 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 25 februari

13.00 uur Oostenrijkse zondag

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

Sint-Franciscus

Woensdag 14 februari

NM: SAMANA Vorming-herinne-

ringen

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 15 februari

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 16 februari

VM: De ARK en Bar Michotte

NM+AV Kalipso

Zaterdag 17 februari

Ganse dag: Kalipso

20u Concert Falling in Love

door Blij Rondeel en Cuerdas in de

kerk

Zondag 18 februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 20 februari

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 21 februari

VM: OKRA Teamvergadering

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Op dinsdag 20 maart 2018 orga-

niseert Davidsfonds Nationaal op-

nieuw ‘De Nacht van de Geschiede-

nis’. Die zal nu staan in het teken

van religie.

Met Davidsfonds Blauwput hebben

we voor die gelegenheid pastoor Ro-

nald Sledsens bij ons uitgenodigd

en in zijn lezing zal hij het verband

leggen tussenkunst en religie.

Omdat Ronald Sledsens voor velen

Pastoor Ronald Sledsens

een onbekende is, willen we via

Kerk & leven proberen om nader

kennis met hem te maken. Hij is

de auteur van o.a. het boekje ‘On-

gewone avonturen in het leven van

een priester’, dat bij het Davids-

fonds is uitgegeven. Een schitte-

rend werkje, dat, spijtig genoeg,

is uitverkocht. Maar wat hij over

zichzelf op de achterflap van het

boekje schrijft, willen we – na toe-

stemming van de uitgeverij - graag

met jullie delen: een voorsmaakje

van wat ons op 20 maart e.k. te wach-

ten staat.

‘Als priester maak ik deel uit van de strooi-

dienst. In een onderkoelde samenleving

rijd ik uit omdat de weg naar kerk en re-

ligie voor vele mensen beijzeld is, dat ze

erop uitglijdend nooit aankomen…

Humor vind ik bij mijn werkzaamheden

een onderschatte eigenschap van God. Ik

kan er ook niks aan doen dat ik een ietsie-

pietsie moet lachen om de humor die God

rondstrooit. In mijn vaktaal is de lach ui-

ting van wat er na dit leven komt, een

glimp van wat mensen te wachten staat.

Natuurlijk is godsdienst ook diepe ernst.

En wat ik errond doe wil ik grondig en

serieus doen. Alleen mezelf wil ik minder

serieus nemen, want zelfs op het pad van

iemand met mijter en kromstaf ligt nog

wel eens een bananenschil. Overigens voor

zo iemand nog de leukste manier om uit

te glijden ’

Alvast een boeiende figuur om naar

uit te kijken. Wordt vervolgd.

Lutgart Besard en bestuursleden

van Davidsfonds Blauwput

De Nacht van de Geschiedenis
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GESPREK@HOME

Vluchten is van alle tijden. Het is al-

lesbehalve een zwart-wit verhaal.

De recente instroom van mensen op

zoek naar een nieuwe thuis roept

verschillendevragenop.

Waarom gaan mensen op de vlucht?

Wat drijft hen om zo’n gevaarlijke

route te nemen? Hoe gaat het ver-

der eens ze in België aankomen?

Welke gevolgen heeft dit voor onze

samenleving en voor mijn buurt?

Maar ook: Hoe ga ik om met deze

nieuwe realiteit? Wat kan ik doen

als individu?

Ben jij, net als heel wat anderen, op

zoek naar antwoorden en manieren

om dit alles een plaats te geven? Dan

kan je vanaf nu beroep doen op Vor-

mingplusOost-Brabant.

Onze gespreksbegeleiders komen

graag naar jouw huiskamer (al mag

dat natuurlijk ook het lokaal van je

vereniging zijn) om samen met jou

en een groep van geïnteresseerden

ingesprektegaan.

Concreet verwachten we van jou dat

je een groep (een klein groepje of

een grote bende, bij je thuis, op je

werk, op school (17+), in je vere-

niging…) samenbrengt. Wij zorgen

voor een begeleider. Het organise-

ren van zo’n avond is volledig kos-

teloos, je zorgt enkel voor een hap-

jeeneendrankje.

Interesse? Neem contact op met Pa-

tricia Toebinte via 016 525 904 of

patricia.toebinte@vormingplusob.-

be. We plannen dan samen een af-

spraak.

Periode:Tot juni2018.

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
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Ultieme kwetsbaarheid en het ge-
borgenzijn

Waaromnog?
Zeer verzwakte en hulpbehoeven-

de ouderen krijgen soms het gevoel

dat het niemand wat uitmaakt of ze

er nog zijn. Ze stellen zich vragen:

“Waarom nog? Is het niet genoeg

geweest?“

Alsmaar meer kwetsbare ouderen

vandaag zijn in het aanschijn van

de dood geneigd te twijfelen aan de

zinvolheid van hun leven. Ze ver-

wijzen (impliciet) naar een ultieme

zingevinghorizon waarin een goe-

de gezondheid, mentale en licha-

melijke fitheid en actief sociaal en-

gagement in het leven, de enige cri-

teriazijnvoorzinvol leven.

Krachtuithetgeloof
Er zijn ouderen die zich – niet-

tegenstaande fysiek lijden en grote

hulpbehoevendheid – deze vragen

niet of slechts sporadisch stellen.

Zij putten psychische en morele

kracht uit hun geloof. De religieu-

ze overtuigingen uit hun kinder-

jaren bieden hen een houvast. Bij

sommigen gaat het om een ortho-

dox bewaard geloof, bij anderen om

een geloof dat door een fase van kri-

tische reflectie is gegaan en dat hen

op symbolisch niveau geherinter-

preteerdblijft inspireren.

Door regelmatige religieuze prak-

tijken onderhouden deze gelovige

ouderen de band met het transcen-

dente. Dat geeft hen de kracht om

elke nieuwe dag als een geschenk te

waarderen en in alwat ze doenmeer

dan ooit de zin van het ogenblik

te vervullen. Dat gebeurt meestal

zeer spontaan. Ze geven zich zon-

der veel woorden over aan de grond

van hun bestaan, de God waaruit ze

zijn voortgekomen en waar ze wel-

draweernaartoegaan.

Ikmagerzijn. Ikwordbemind..
Dit is wezenlijk een proces van de-

centrering, loskomen van het ei-

gen egocentrisch perspectief, en ra-

dicaal het perspectief innemen van

de alles overstijgend Andere, voor

christenen Jezus en wie hij zijn Va-

der noemt. En precies vanuit dat

perspectief kan een kwetsbare oude-

re dan het hartverwarmend gevoel

hebben dat “er zijn” alleen al zin-

vol is: “Ik mag er zijn, ik word be-

mind”.

Krachtvandemeditatie
Deze ervaring van zinvolheid en

aanvaarding wordt bij uitstek be-

vorderd door de praktijk van de

meditatie, het gedisciplineerd dage-

lijks binnengaan in de stilte, in het

ten volle zijn in het nu moment.

In de christelijke meditatie (John,

Main, 2003) wordt het stil worden

en alle gedachten - ook die over God

– loslaten geïnterpreteerd als het

binnentreden in de sublieme stilte

van het Zijn, waar de liefde tussen

JezusenzijnVaderheerst.

De mens die deze Grote Stilte bin-

nengaat voegt aan zijn levensver-

haal een dimensie toe. Waar in het

levensverhaal naast succes en posi-

tieve ervaringen, verlies en misluk-

king een plaats krijgen, krijgt in de

meditatie het hele verhaal een plaats

in de rij van ongenode gasten, de

gedachtendiede toegang tot deGro-

teStiltebemoeilijken.

Het levensverhaal wordt er in het

gesprek van de mens met zichzelf

en zijn medemensen niet minder

helend door, maar in de voltooi-

de meditatie, directe contact met het

transcendente, vind het levensver-

haal zijn voltooiing. Daar waar de

gelovige door de meditatie binnen-

gaat in het mysterie van het leven is

zijn woordeloos levensverhaal ge-

kend,aanvaardenvoltooid.

Waarderingdoormedemensen
Het is niet aan alle ouderen – ook

gelovigen – gegeven om zich zo

diep direct religieus geworteld te

weten in het transcendente, in de

alles overstijgend ultieme werke-

lijkheid.

Wellicht de meeste (ook gelovige)

ouderen zullen alleen door bemid-

deling van medemensen de gedra-

genheid en het er mogen zijn erva-

ren. Ze zien de zin en de waarde van

hun leven niet meer als ze niet di-

rect ervaren in de houding van de

mensen rondom hen – volwassen

kinderen, kleinkinderen, hulpver-

leners – dat ze meer zijn dan lastbe-

zorgers.

De ervaring van positieve levens-

zin is hier de toegift bij de ervaren

waardering door medemensen en

door de hele samenleving via haar

instituties.

De integratie van de ervaring van
onomkeerbaar verlies in een zinvol
levensverhaal, de geborgenheid in
het transcendente en de bevestiging
door meelevende medemensen be-
hoedt de kwetsbare oude mens voor
levensmoeheid.

Tijdschrift voor Geestelijk Leven,
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KerkenbeleidsplanLeuven

Leuven telt twintig parochiekerken. Het

beleidsplan vermeldt drie hoofdkerken,
één per pastorale zone. Dat zijn de Sint-

Pieterskerk voor Leuven, Wijgmaal en

Wilsele, de Sint-Lambertuskerk voor He-

verlee en de Onze-Lieve-Vrouw van Vlier-

beek voor Kessel-Lo.

De stad en de kerkelijke instanties zijn

niet van plan om op korte termijn ker-

ken te sluiten. De enige uitzondering is de

niet-historische kerk in de Goudsbloem-

straat: die kanontwijdworden.

Voor een aantal andere kerken start de stad

met een onderzoek voor een gedeeltelij-
ke of volledige herbestemming. Het

gaat om de Sint-Martinuskerk in Wil-

sele-Dorp, de Sint-Johannes Boscokerk in

Kessel-Lo en de Sint-Michiels-en Sint-

Reinildiskerk in Heverlee.

Later onderzoekt de stad en het Centraal

Kerkbestuur de andere kerken.

DeSint-Alfonsuskerk

De gerestaureerde Sint-Alfonsus-
kerk in de Brabançonnestraat is
tegenwoordig het centrale restau-

rant van woonzorgcentrum Sint-

Vincentius.
Een mooi voorbeeld van innovatief
hergebruikvanonserfgoed.

Het woonzorgcentrum Sint-Vin-

centius is een schoolvoorbeeld van

hoe een beschermde kerk een nieuw

leven kan krijgen. De Vlaamse over-

heid geeft onder voorwaarden extra

restauratiesubsidies voor kerken.

Daarvoor moet een stad of gemeen-

te wel een goedgekeurd kerkenbe-

leidsplan kunnen voorleggen, met

een duidelijke visie over het (her-

)gebruik van elke parochiekerk bin-

nen de gemeentegrenzen. Het Leu-

vense beleidsplan werd afgelopen

zomergoedgekeurd.

St. Alfonsuskerk - © Kris Vandevorst

De kerk maakte oorspronkelijk deel

uit van het door kanunnik Le-

maire ontworpen Redemptoristen-

klooster, een typisch voorbeeld van

wederopbouwarchitectuur van na

de Eerste Wereldoorlog. Midden ja-

ren ’80 maakte het klooster plaats

voor een rusthuis voor paters. In

2008moest datweerdebaan ruimen

voor een woonzorgcentrum. Maar

dekerk bleef al die tijd staan en is in-

tussenbeschermd.

Vandaag vormt de kerk het centra-
le deel van het woonzorgcentrum
Sint-Vincentius.
Achter en naast het gerestaureer-

de monument ontwierp het Gentse

architectenbureau 360-architecten grijze

nieuwbouwvolumes.

Daardoor blijft de kerk prominent

zichtbaar van op de straat en is er

tegelijk een duidelijke link met de

nieuwbouw. Oud en nieuw functi-

onerenermooialsééngeheel.

Gordijn
De hele kerk doet dienst als restau-

rant. Het koor met het altaar is in

zijn geheel behouden. De tafels en

stoelen staan in het schip. De bei-

de ruimtes worden gescheiden door

een groot gordijn. Dat kan worden

open- of dichtgeschoven, wat een

groot verschil maakt in tempera-

tuurenakoestiek.

Verborgentechnieken
Een kerk herbestemmen is niet een-

voudig. Bij een restaurant horen

veel technische voorzieningen die

moeilijk ineenkerkpassen.

Doordat kerkgebouwen vaak hoog

zijn, is het ook niet eenvoudig

om ze te verwarmen, zelfs niet in

de zomer. Om dat probleem op te

lossen, kreeg de Sint-Alfonsuskerk

vloerverwarming. Die verdeelt de

Binnenzicht - © Kris Vandevorst

warmte gelijkmatig en biedt de be-

woners een aangename stralings-

warmte. Door de aanleg van de

vloerverwarming konden ook elek-

trische leidingen en allerlei ande-

re buizen in de vloer worden ver-

werkt.

Andere technische leidingen zijn

verstopt in één van de trapruimten

enopzolder.

De keuken is op een open manier in

dekerkgeïntegreerd.

Moeilijkwerk,mooiresultaat
Het hergebruik van de kerk als res-

taurant was technisch geen voor de

hand liggende keuze. Een restau-

rant brengt namelijk veel technie-

ken met zich mee. Toch is dit pro-

ject een schoolvoorbeeld van een

geslaagde herbestemming van deze

waardevollekerk.

(Uit “Stadsvernieuwingsmagazine Mo-

zaiek- december 2017”.

Communicatie stadsvernieuwing stad

Leuven)

Kerk in het midden

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkendgeloven
KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leu-

ven - telkens van 19.30 tot 21.30 uur

20 februari 2018: 500 jaar Reforma-

tie - Hoe een religieuze revolutie

vorm gaf aan de seculiere samenle-

ving

Prof. Dr. Johan Temmerman

27 februari 2018: De Staat van de

Welvaartsstaat

Prof. Dr. Bea Cantillon

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer

religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over

de spanning tussen godsdienst en

massamedia

Dhr. Geert De Kerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en

verschillenverbinden

Prof. Dr. Manuela Kaisky

http://puc.kuleuven-kulak.be

U betaalt 10 euro voor één avond-

lezing of 30 euro voor de volle-

dige reeks op de rekening IBAN

BE31 2850 2133 2955 van het Post-

universitair Centrum, met vermel-

ding ‘400/0014/97677 + naam deel-

nemer(s).

KALENDERBLAADJE

Elke zachtmoedigheid – ook voor

dieren en planten – is mededo-

gen met de vergankelijkheid van

het levende, dat is : met zijn diep-

ste kwetsbaarheid. Een tedere kus,

een zachte liefkozing en een war-

me blik: het zijn de meest tastba-

re uitingen van mededogen met de

kwetsbaarheid van de tijdelijke en

bedreigde eenheid die de andere is.

T.Lemaire



LEZING IN SENIORAMA

“Blijft ons sociaal gezondheidsbe-

leidbetaalbaar?”

door Marc Justaert, voormalig voorzitter

CM

Datum: maandag 19 februari 2018

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

FILM IN SENIORAMA

“Stupeurettremblements”

Frankrijk, Japan – 2003 – 107 minuten

van: Amélie Nothomb, Alain Corneau -

met:SylvieTestud,KaoriTsuji

De Belgische schrijfster Amélie

Nothomb bracht haar kinderjaren

inJapandoor.

Wanneer ze haar universitair di-

ploma behaalt, zoekt ze werk in Ja-

pan. Ze krijgt een contract voor één

jaar,maarbotstmetde eilandmenta-

liteit van de Japanners. Een succes-

roman,hilarischverfilmd.

Datum: vrijdag 16 februari 2018 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tym-

plestraat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00

euro

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word je met een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Hoe

krijg je een pdf-document geopend

en afgedrukt? Het lukt je niet je fo-

to’s van je digitaal fototoestel op je

computer te zetten? Wat is het bes-

te antivirusprogramma? De update,

upgrade of back-up wil niet lukken.

Of…mijnpcdoetraar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 45 min. indivi-

duele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze

cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behan-

deld worden. We doen geen herstel-

lingen van hardware. Onze lesge-

verskomennietaanhuis.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€5,vooraftebetalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is

noodzakelijk: 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop ende voedingskabelmee te

brengen,eventueelookdemuis.

4 FEDERATIE FRANDO

HET VERLEDEN VAN DE LEU-

VENSE GEZONDHEIDSZORG

Eén geschiedenis, duizenden verha-

len

Dit museum bezit een unieke ver-

zameling van waardevolle histori-

sche toestellen, instrumenten, tek-

sten en foto’s. De collectie getuigt

over de pioniersrol van vele gene-

raties gedreven zorgverleners die

streefden naar een betere gezond-

heidszorg,metonderandere:

*Meer dan 20 ingerichte kamers die

het ziekenhuis uit de eerste heft van

de 20ste eeuw weer tot leven bren-

gen.

*Een apotheek uit het einde van de

19de eeuw, een oud laboratorium en

een hospitaalapotheek, een unieke

farmaceutischeaanvulling.

*Het houten auditorium uit 1929

waar duizenden artsen werden op-

geleid.

*De kapel, een toonbeeld van

schoonheidendevotieuit 1934.

Historisch archief UZ Leuven be-

waart en ontsluit waardevolle zorg-

stukken die hun betekenis hebben

in de geneeskunde en de gezond-

heidszorg en koestert daarnaast de

levensverhalen van talloze zorg-

verleners.

Ben je in het bezit van waardevol

medisch materiaal uit vervlogen tij-

den? Wil je de werking van Hista-

ruz op een financiële of een andere

maniersteunen?

Contacteer ons via histaruz@uz-

leuven.be

Rondleidingenmetgids

*Alle dagen, behalve zondag (duur

:2uur)

*Na reservatie op www.uzleuven.-

be/histaruz

*20 euro per gids tot 10 personen +

toegangsprijs

*Aangepaste rondleidingen voor la-

gere scholen en lager middelbaar

onderwijs

Practisch

*Openingsuren

Elkedonderdagvan9tot12uur

Elkezaterdagvan14tot17uur

Geslotenopfeestdagen

*Toegangsprijs

3 euro per bezoeker – tot 12 jaar gra-

tis

*Gemakkelijkbereikbaar

Met de bus, halte Kapucijnenvoer

*Openbarebetaalparking

Sint-Jacob,Sint-Jacobsplein

*Rolstoeltoegankelijk

HistorischArchiefUZLeuven

Campus Sint-Rafaël + Kapucijnen-

voer35–3000Leuven

Tel.+32 (0)16344955

Museum HISTARUZ

* Aula Rector Pieter De Somer De-

beriotstraat 24, Leuven. Aanvang

14.00u.–Einde15.45u.

Dinsdag20februari2018

Inclusief kapitalisme: welvaart en

welzijncreërenenverdelen

Prof. Herman Daems (Voorzitter

vanBestuurKULeuven)

Dinsdag27 februari2018

Eenregenboogvandialecten

Em. Prof. Magda Devos (Univer-

siteit Gent, Faculteit Letteren en

Wijsbegeerte)

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen14en16.30u.

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

Universiteit Derde Leeftijd
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