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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Sta even stil bij de uitspraak van Jezus dat

wie bezorgd is om zijn eigen leven verlo-

ren gaat, maar wie zichzelf verloren laat

gaan omwille van mij, zijn echte zelf zal

vinden (cf. Mt 10,39).

Mediteren is zichzelf verliezen, opgeno-

men worden in God, zich verliezen in de

immense mildheid die we God noemen.

Niemand van ons kan zijn echte zelf vin-

den of in aanraking komen met de volle

zin, of binnengaan in de volledige beteke-

nis, als we niet bereid zijn om verloren te

gaan omwille van het Koninkrijk.

Met andere woorden: niemand van ons

kan tot kennis komen zonder geloof. Vol-

heid van kennis is onmogelijk zonder

volheid van geloof. En mediteren is een

weg van geloof, omdat het een toegang is

tot het anders zijn van God .Om in volle

oprechtheid dit pad te begaan, moeten we

leren om onze aandacht volledig van ons

zelf af keren en vooruit te kijken.

John Main

Wij komen in maart samen medite-

ren op maandag 5 en maandag 19

maart 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 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

Is er een kracht die geneest als wij op

de bodem van ons kunnen zijn?

Als wij pijn hebben, ziek zijn of

eenzaam door de dagen gaan, is er

een kracht die ons doet opstaan?

Kom mij niet aan met mooie woor-

den, zeg niet dat lijden een zin

heeft, een doel.

Als de afgrond zich opent en ner-

gens houvast is troost mij dan niet

met andermans pijn, kom mij niet

aan met schoonheid en zon.

Maar waak met mij in de grot van de

smart, begrijp de volle omvang van

mijn klacht, kleineer mij niet, laat

mij mijn waardigheid.

Wie weet in de nacht tussen jou

en mij roert zich een kracht die ge-

neest.

Catharina Visser

(Bezinningstekst Spiritdag Don Bosco-

centrum 18 nov. 2017)

MET DE MOED

IN JE SCHOENEN

KOM JE VOORUIT bzn

WAAR WOORDEN

TEKORTSCHIETEN

SPREKEN HANDEN bzn

KALENDERBLAADJE

Bel op 03 210 08 30 of mail op

nietontvangen@kerknet.be

Hebt u het blad Kerk&Leven op

woensdag niet ontvangen?

Mail dan naam en adres (en indien

gekend ook het abonneenummer)

naar nietontvangen@kerknet.be.

Doe dit zo snel mogelijk zodat we

alles ook snel kunnen afhandelen.

U kan de klacht ook ingeven via

www.kerkenleven.be/niet ontvan-

gen

Ontvangen we de klacht voor don-

derdag 10 uur, dan is de kans groot

dat je op vrijdag nog een nieuw

exemplaar ontvangt.

Wat doet de abonnementendienst?

We dienen klacht in bij de post en

dringen aan op een correcte uitrei-

king. Klachten die we op woensdag

ontvangen, worden meestal nog

voor het weekend opgelost.

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 )

BIJ KLACHTEN OVER

UITREIKING

SINT-FRANCISCUS

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

Zondag 4 maart

3e zondag van de vasten

Familieviering –

Kruisoplegging

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistant: Lieven Dries

Lectoren: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Raoul Vereecken, piano en

Stien Eysermans, klarinet

Beelden: Thierry Van Craenem

JE VERWENT

MET EEN ECHT COMPLIMENT

bzn

BLOEMEN LEVEN NIET LANG

MAAR GEBRUIKEN AL HUN TIJD

OM MOOI TE ZIJN bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 februari

2de zondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en

samenzang

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

Zondag 4 maart

3de zondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Broeder Paul Dequecker en

mevrouw Maria Van Antwerpen,

weduwe Louis Vingerhoets

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 25 februari

Tweede zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Zondag 4 maart

Derde zondag van de

veertigdagentijd

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

Sint-Antonius

Donderdag 22 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 23 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 27 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 1 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 2 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 21 februari

VM: OKRA Teamvergadering

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 22 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 23 februari

VM: De ARK en Bar Michotte

Zaterdag 24 februari

AV: Buurtcafé Michotte

Zondag 25 februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 27 februari

14 uur: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 28 februari

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Na de viering over ‘Lijden en on-

rechtvaardigheid’ traden we de ‘S-

tille Zone’ uit en werden verrast

in de wandelgang van het Centrum

door een heerlijke geur. Pannen-

koeken!

Het oude gezegde over Lichtmis,

feest van 2 februari schoot ons te

binnen:

‘Met Lichtmis is er geen vrouwke zo arm

of ze maakt haar panneke warm.’

En dat panneke moest warm om

pannenkoeken te bakken voor de

anderen.

De rol van het ‘arme vrouwtje’ had

Hermien ook dit jaar weer op zich

genomen. Ze vergastte haar mede-

parochianen op een heerlijke pan-

nenkoek en gaf hen kans pratend en

smullend, hun vriendschapsban-

den nog aan het halen.

Ja, een fijne attentie! We zijn na-

tuurlijk wel dankbaar gestemd te-

genover de ‘weldoenster’.

Lichtmis - Een fijne attentie

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkend geloven

KU Leuven MSI, Erasmusplein 2 in Leu-

ven - telkens van 19.30 tot 21.30 uur

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

verschillen verbinden

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).
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Heeft u onze nieuwe website al ont-

dekt?

Voortaan bestaat Kerk&Leven niet

enkel op papier, maar ook op het

internet. Op www.kerkenleven.be

vindt u alle nationale en diocesane

artikelsuitKerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe websi-

te halen onze lezers dus voortaan

mééruithunabonnement.

Op www.kerkenleven.be/registre-

ren kunnen ze zich gemakkelijk

registreren met hun abonneenum-

mer (dat elke week op hun krant ge-

drukt staat). Dat geeft hen toegang

totalleartikels.

Welke voordelen zijn daaraan ver-

bonden?

Onze lezers kunnen online extra

artikels lezen, met name het nieuws

van alle bisdommen. In de papie-

ren krant krijgen ze wekelijks twee

pagina’s diocesaan nieuws. Op de

website hebben ze daarop ook toe-

gang tot de diocesane bladzijden

van de andere bisdommen. Meer

lectuurvoorhetzelfdegelddus.

Bovendien krijgen ze onbeperkt

toegang tot ons volledig archief, dat

teruggaattot2006.

Zeer handig voor bijvoorbeeld

godsdienstleerkrachten of catechis-

ten, maar net zo goed voor elke le-

zer die over een bepaald onderwerp

informatie of inspiratie zoekt, of ge-

woon een ouder artikel nog eens wil

opdiepen.

Derde voordeel: met één klik kan

men artikels delen via de sociale

media, zoals Facebook of Twitter.

Wie een artikel onder de aandacht

wil brengen van familie of vrien-

den, kan dat dus heel gemakkelijk.

Maak zeker gebruik van deze troef!

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 –

Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk &

Leven)

Een nieuwe website, een nieuwe troef
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Vandaag behandelen de lezingen

het thema lijden/onrechtvaardig-

heid in de wereld en de verhouding

met God hiertegenover; althans zo-

als Job het verwoordt als spreekbuis

vandemensen.

Job roept God, de Schepper, de Al-

machtige ter verantwoording voor

zoveel kwaad dat Hij toelaat in

zijn schepping. Meer nog! Kwaad

dat Hij ons toestuurt waarvoor we

Hem niet eens ter verantwoording

kunnenroepen.

In het Marcus evangelie biedt Je-

zus een onthutsend antwoord t.a.v.

die menselijke redeneringen over

God en het lijden in de wereld. Je-

zus jammert niet gelijk Job maar ge-

neest de ongelukkigen van hun lij-

den door als mens die sukkelaars te

benaderen,tebemoedigen.

Eerste lezing: Job7,1-4en6-7

De voorbeeldige Job is zwaar beproefd door

ziekte en tegenslag en klaagt God aan.

“Maanden van leegte heb ik erva-

ren, nachtenlang werd ik door el-

lende overmand. Als ik ga slapen

vraag ik: Wanneer sta ik terug op?

Mijn lichaam is met wormen en

korsten bedekt, mijn huid verschil-

fert en laat los. Mijn dagen gaan

sneller dan een weversspoel, en

haasten zich naar een einde zonder

hoop. Bedenk toch, in een zucht is

mijn leven voorbij, nooit weer zal

mijn blik het goede aanschouwen.”

EvangelievanMarcus1,29-39

Jezus geneest vele zieken van aller-

leikwalen.

Duiding

In het evangelie van Marcus ko-

men onsamenhangend verschil-

lende thema’s aan bod. In aanslui-

ting met de lezing over Job heb ik

gekozen het thema van God en zijn

verhouding tot het lijden te behan-

delen.

We overlopen kort het ganse boek

Job. In de eerste hoofdstukken krij-

gen we bespiegelingen over de ver-

antwoordelijkheid van God voor

het lijden dat voorkomt in de we-

reld; bespiegelingen die gangbaar

zijnonderhetvolkvandaag.

Luister naar enkele van die voor-

stellingen!

1. Job zelf was een rijk man die

een onberispelijk leven leidde. Hij

was godvrezend en kende veel voor-

spoed.

Hier krijgen we een eerste voorstel-

ling van goed en kwaad: wie goed

leeft, door ‘de wetten’ te onderhou-

den, wordt door JHWH gezegend

metwereldrijkegoederen.

2. Verder in het boek daagt Satan

JHWH uit met de vraag of hij Job

mag laten lijden. Satan vraagt zich

af of Job dan nog even godvrezend

zal blijven. Achtereenvolgens ver-

liest Job zijn kinderen en zijn rijk-

dom. En zijn reactie is: ‘God heeft

gegeven. God heeft genomen; al-

tijd moeten we God prijzen’. In het

begin blijft Job dus eerbiedig t.o.v.

God.

3. Maar als het lijden toeneemt, na-

melijk als Job zelf ziek wordt en af-

schuwelijk bedekt is met etter en

zweren, wordt het hem teveel en

protesteerthij tegenJHWH

- Hij vervloekt het leven dat hij ge-

kregenheeft

- Hij roept JHWH ter verantwoor-

ding: ‘Dithebiknietverdiend.’

- Hij beschuldigt JHWH dat goede

mensen lijden en dat onrechtvaar-

digengoedboereninhet leven

- Hij protesteert tegen de macht

van JHWH die de levensweg van

de mensen uitstippelt maar niet ter

verantwoording kan geroepen wor-

den; die niet ter hulp komt als Hij

eromgevraagdwordt.

4. Drie vrienden komen hem troos-

ten – maar liever dan empathisch

mee te levenmet Job,maken ze hem

verdacht, ze redeneren volgens de

wetten en zeggen: ‘Het kan toch

niet anders dan dat jij, of je voorou-

ders of jouw zonen kwaad hebben

gedaan, anders zou JHWH u in al

zijn rechtvaardigheid niet straffen.

Beken uw zondigheid en vraag ge-

nade aan de Heer en alles zal weer

Mijn lichaam is met wormen en korsten bedekt, mijn huid verschilfert en laat los

goedworden.’

Maar wat de vrienden ook aandra-

gen, Job blijft verstokt zitten in zijn

gelijk ‘Ik heb altijd goed gehandeld,

ikverdiengeenstraf.’

5. Komt dan nog een vierde vriend

op het toneel. Die beschuldigt Job

niet persoonlijk maar houdt het bij

preken over ’t algemeen dat JHWH

rechtvaardig is en uiteindelijk de

goeden beloont en de kwaden be-

straft. De wegen waarlangs Hij dat

doet zijn voor ons mensen ondoor-

grondelijk. De mens moet zich on-

derwerpen.

We hoorden typisch menselijke reacties

over lijden en de verantwoordelijkheid

van God hierbij omdat Hij schepper is

van, en almacht heeft over al wat leeft in

de wereld; wat begrepen wordt als: God be-

stuurt de wereld; het lot van de mensen

ligt in zijn handen.

6. Op het einde van het boek Job

verschijnt JHWH zelf op het toneel

en krijgen we een correctie op al

die verkeerde, menselijke voorstel-

lingen. Ook veegt JHWH de vrien-

den de mantel uit om hun verkeer-

de voorstellingen die ze maken over

JHWH.

JHWH haalt tientallen voorbeelden

aan over de nuttige evenwichten

tussen tegengestelden die Hij ge-

schapen heeft om het leven behaag-

lijk te maken op onze planeet: er

is bijv. licht, maar het is goed dat

er niet alleen licht bestaat maar ook

duisternis; wat goede gezondheid

betekentkennenwemaar alswemet

ziekte zijn geconfronteerd; en ga zo

maar door met de tegengesteldhe-

dendood/leven;regen/droogte…

m.a.w. het goede leven is mogelijk

door het bestaan van tegengestel-

dendiebijelkaarhoren.

En JHWH spreekt ook over mon-

sters die met bijzondere kracht

rondwarenindewerelden

waaraan Hij niets te zeggen heeft;

symbolische manier van zeggen dat

Hij aan het kwaad in de wereld niets

te zeggen heeft. Bij al de tegenge-

stelden in de wereld die het goede

leven mogelijk maken behoren dus

ook de tegengestelden goed/kwaad.

De mens krijgt de vrijheid om keu-

zestemaken

Hoe komen we dan tot een goed le-

ven als kwaad inherent behoort tot

het leven?

Antwoord: God stuurt niet goed en

kwaad over de mensen naargelang

zijn inzichten. Goed en kwaad zijn

aanwezig in de wereld en God geeft

de mensen de volledige vrijheid in

hun handelen om daar mee om te

gaan. Het zijn de mensen die in

volle vrijheid keuzes maken om de

scheppingverderteboetseren.

Het is de mens die de vrijheid en

de verantwoordelijkheid heeft zich-

zelf en de kosmos te ontwikkelen.

Hierbij botst hij op goed en kwaad

en het ligt volledig in zijn verant-

woordelijkheid te kiezen hoe hij

zelfomgaatmetbeiden.

God onderwerpt de wereld niet aan

een plan van Hem. Wel toont God

vrijblijvend de weg aan om geluk-

kig en wijs te worden in het leven

d.m.v. het volgen van de Wetten, de

Thora,maarhijstuurtonsniet.

En als de mensen,in hun vrijheid

dan toch kiezen voor het kwaad, en

ze lopen daardoor in hun ongeluk,-

dan is God bereid ze te vergeven

en ze opnieuw te begenadigen, voor

zover ze maar de aangewezen weg

volgenvandeThora.

Marcusbelichthet lijden

Nog kort wil ik de invalshoek be-

lichten waaronder Marcus het lij-

den belicht met zijn wonderbare ge-

nezingen. Jezus gaat mensen tege-

moet die in het verdomhoekje zit-

ten: melaatsen die door iedereen ge-

schuwd worden; kwetsbare wedu-

wen die gewoon zijn van uitgebuit

te worden; hulpeloze zieken en ver-

lamden die vergeefs op hulp wach-

ten; tollenaars die het misprijzen

over zich hebben afgeroepen; gees-

tesgestoorden die hun omgeving

angstigmaken…

En wat zien we? Die mensen die

voor dood in de maatschappij zit-

ten krijgen terug erkenning, put-

ten nieuwe moed en staan op. Een

wonder is het hoe liefde, aanmoedi-

ging, empathie terug leven schenkt

aan afgewezenen en sukkelaars in

het leven!

Over die wonderbare genezingen

vertelt Marcus gans in het begin

vanzijnevangelie:

Ik verkondig u de blijde bood-

schap hoe Jezus mensen begeestert

en krachten geeft door ze liefde te

betuigen zonder maat, zonder be-

perking.

Dat eerste hoofdstuk van het Mar-

cusevangelie vermeldt dat Johan-

nes en ook Jezus in de woes-

tijn zijn verbleven alvorens ze in

staat waren de liefde voor te le-

ven die bekering en wonderen te-

weeg brengt. Woestijn staat sym-

bool voor onherbergzaamheid met

alle beproevingen vandien en staat

symbool voor eenzaamheid, gun-

stig om diepgaande religieuze erva-

ringen door te maken. Johannes en

Jezus zochten de beproeving, het

lijden op in de woestijn om voor

zichzelf te weten te komen of ze

hun leven volledig wilden inzetten

inhettekenvandeliefde.

En zo maken we de cirkel rond

die we begonnen zijn met het boek

Job: kwaad, pijn, lijden en het goe-

de zijn tegengestelden die als een

noodzaak deel uitmaken van het le-

ven.

GodwijbiddenU…

voor de mensen die geen uitweg we-

ten,

die ten einde raad zijn, de wanhoop

nabij.

mensendielamgeslagenzijn:

dat er mensen op hun weg komen

die hen doen opstaan,

dat wij die mensen zijn.

GodwijbiddenU…

voor onze parochiegemeenschap:

dat we een levende gemeenschap

mogenzijn,

waarin vieren, leren en dienen aan

bodkomen:

dat we elkaar aanvullen en inspireren,

dat het ons is aan te zien,

dat wij volgelingen van Jezus zijn,

vandaag en alle dagen van ons leven.

Herman Baeyens- Uit de viering in het

Don Bosco centrum

Vijfde zondag door het kerkelijk jaar - 4

februari 2018

Lijden en onrechtvaardigheid in de wereld



Davidsfonds Stedenreis naar Lei-

den

Tentoonstellingen in het Rijksmu-

seumvanoudhedeninLeiden

Reisdatum: zondag 25 maart 2018

Reissom:perpersoon110euro

Aantal deelnemers: 2 samen reizen-

de groepen van elk maximum 20

personen. De rondleidingen gebeu-

ren afzonderlijk voor elke groep.

Dagprogramma

Rond 7.45 uur vertrekt u per au-

tocar aan het station van Berchem

naarhetmuseuminLeiden.

Bij aankomst volgt een inleidende

lezing door Tom Boiy. Daarna be-

zoekt u in kleine groepmet uw reis-

leider de tentoonstelling “Nineve-

h”.

Na het middagmaal volgt opnieuw

een bezoek, nu met museum-

gids, aan de permanente collec-

Daarna bezoekt u in kleine groep met uw

reisleider de tentoonstelling “Nineveh”.

tie over “Het nabije Oosten”. Ook

deze rondleiding gebeurt in kleine

groep.

Aansluitend kunt u op eigen tempo

de tentoonstelling “Fascinatie voor

Persepolis”bekijken.

Aansluitend op beide rondleidin-

gen is er telkens wat tijd voorzien

voor verdere individuele verken-

ningvandetentoonstellingen.

Rond 17.00 uur rijdt u terug naar

hetstationvanBerchem.

Inbegrepen in deze reissom:

* De toegangsgelden voor de ten-

toonstellingen (ook Fascinatie voor

Persepolis) en de permanente col-

lectie Nabije Oosten van het Rijks-

museumvanOudheden

* Reisbegeleiding, inleidende le-

zing en rondleiding door de ten-

toonstelling “Niniveh, de hoofd-

stad van een wereldrijk” met Tom

Boiy

* Museumgids voor de permanente

collectieNabijeOosten

*Gebruikvandeaudiofoon

* Fooien voor lokale gids en chauf-

feur

* Vervoer in comfortabele autocar,

vertrek vanuit het station van Ber-

chem

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein

15,3000Leuven

Tel.:016243838

E-mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CUL-

TUURREIZEN

Leiden & Persepolis

4 FEDERATIE FRANDO

Op zondag 4 maart om 16 uur

vindt een barokconcert, Muzika-

le meesters van de barok plaats

in de kerk van Boven-Lo, Heide-

bergstraat262.

Samen met een barokensemble van

professionele musici brengt kamer-

koor Florilegium een afwisselend

concert met barokmuziek van Jo-

hann Sebastian Bach, Antonio Vi-

valdi en Jan Dismas Zelenka. Hoe-

wel deze laatste componist vandaag

minder bekend is dan de twee an-

deren, werd hij door Bach zelf aan-

zien als één van de belangrijkste

componistenvanzijntijd.

Het programma bevat van Zelenka

het Magnificat (ZWV 107) en het

Miserere (ZWV 57) dat hij schreef

voor koor, orkest en sopraan solo.

Ook in het oeuvre van Bach staat

de wisselwerking tussen koor, so-

praan en hobo centraal in het eer-

ste deel van de prachtige cantate

‘Ich hatte viel Bekümernis’ (BWV

21). Afsluiter van het concert is het

MagnificatvanVivaldi (RV610).

Uitvoerders zijn: kamerkoor Flori-

legium en sopraan Emilie De Voght

en het Instrumentaal Barokensem-

bleo.l.v.SimonVanDamme.

Kaarten aan 12,5 euro (vvk), 15 euro

aan de kassa en 7,5 euro voor – 18.

Reserveren kan via tickets@florile-

gium.be.

Concert Boven-Lo

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 27 februari 2018

Eenregenboogvandialecten

Em. Prof. Magda Devos (Univer-

siteit Gent, Faculteit Letteren en

Wijsbegeerte)

Dinsdag 6 maart 2018

Digitale gezondheidszorg. Virtuele

hulpmiddelen voor dokters en pati-

ënten

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Inge-

nieurswetenschappen)

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@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

IN GESPREK OVER EUROPA

Burgerdialoog

Op maandag 26 februari 2018

komen minister-president Geert

Bourgeois en Frans Timmermans

– vicevoorzitter van de Europese

Commissie – naar Leuven om met

de burgers in gesprek te gaan over

detoekomstvanEuropa.

Het is dé kans omhen vragen te stel-

lenenjeideeëntedelen.

Aansluitendisereenreceptie.

Maandag 26 februari – 17.30 – 19

uur - Iers College (Janseniusstraat

1-3000Leuven)

Info & inschrijven: www.burgerdi-

aloog.eu

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven

LVN van februari 2018)

LEZING IN SENIORAMA

“Chronische eetstoornissen, ook bij

ouderen?”

door Elske Vrieze, Prof. KU Leuven, psy-

chiater

Datum: maandag 26 februari 2018

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

GSM/smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of

smartphone, kan met Katia Hum-

blet een afspraak maken 0475 82 04

40ofKatia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opge-

ven en je probleem zo goed moge-

lijkomschrijven.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen

engebruiken.

Iedere woensdagvoormiddag (be-

halve vakanties) vanaf 10 u. kan je

hiervoorbijSenioramaterecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22

2014.

Merk en type van fototoestel opge-

ven. Toestel moet opgeladen zijn of

brengeenreservebatterijmee.

Bijdrage:€5,vooraftebetalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

DUURZAAM VERBOUWEN

Leuvenseenergiebeurs:

Steek je licht op over duurzaam

(ver)bouwen

Op zondag 4 maart 2018 organiseert

de stad een Leuvense energiebeurs.

Bouwers, verbouwers en al wie

energie wil besparen, kan die dag

terecht in HAL 5 voor informa-

tie, onafhankelijk advies, demon-

straties en infosessies over energie

enduurzaambouwen.

Kinderen kunnen terecht aan een

animatiestand over energie, en in

een foodcourt kan je genieten van

eenhapjeeneendrankje.

Zondag 4 maart 2018 – 11–17 uur –

Gratis

www.leuven.be/energiebeurs

(Uit Stadsmagazine van en over Leuven

LVN van februari 2018)
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