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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Ik denk dat we allemaal moeten leren dat

we de stilte eigenlijk niet moeten schep-

pen. De stilte is er al, in ons. Wat we moe-

ten doen is daar binnengaan, stil worden,

stilteworden.

Het is het doel en de uitdaging van deme-

ditatie dat wij onszelf toestaan om stil

genoeg te worden om die innerlijke stilte

naar boven te laten komen. De stilte is de

taalvandegeest.

John Main

In april tellen we drie meditatie-

avonden: 2 april, 16 april en 30 april.

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

Laat ons vandaag

en verbond sluiten,

ons aan elkaar verbinden,

de handen in elkaar slaan

voor een nieuwe manier van leven:

waar de kleine mens

niet meer onzichtbaar

wordt gemaakt

omdat de beteren

genoeg hebben aan zichzelf;

waar we gaandeweg

elkaar opnieuw ontmoeten,

zo uniek

en zo verschillend als we zijn;

waar de norm van ons samenleven

niet bepaald wordt door het halen

van het grote Nooit Genoeg,

en waar de kwaliteit van leven

niet gemeten wordt met wat

mode en reclame voorschrijven.

Chris Willocx - Uit de viering van As-

woensdag inhetDonBoscocentrum

Wat niet in

1 dag kan, kan

misschien in 40

dagen

LEZING IN SENIORAMA

“Ons bewegingsstelsel als bron

van lichamelijke klachten. Hoe deze

voorkomen?”

door Guido Paeps, osteopaat en kinesithe-

rapeut

Datum: maandag 26 maart 2018 van

14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

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

ro, koffie inbegrepen

KALENDERBLAADJE

Wat de maten der eeuwigheid be-

zit, dat is waard te blijven bestaan.

Het is de mens die zo geworden is

dat men hopen mag hem niet meer

te verliezen. Het is dus precies een

mens, die op andere mensen is in-

gesteld en andere mensen waard is,

een mens die iets weet te geven; een

mens die andere mensen niet in de

weg staat, maar iets voor hen bete-

kent: een mens die men kan liefheb-

ben.

Ratzinger
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VIERINGEN

Inleiding

Barre weersomstandigheden heb-

ben jullie er niet van weerhouden

om ook op deze zondag weer samen

te komen rond dit boek, rond dit

licht en rond deze tafel. Welkom al-

lemaal en laten we datgene wat ons

rond deze tafel brengt vieren in de

naam van de vader, de zoon en de

heilige geest.

Broederlijk Delen heeft deze vas-

tentijd als slogan: Help de honger de

wereld uit.

Dat christenen zich tegen elke

vorm van onrecht verzetten is geen

evidentie.

Het gaat ook verder dan barm-

hartigheid: hongerigen eten geven,

naakten kleden, gevangenen bezoe-

ken, bedroefden troosten …

Als gelovigen worden wij opgeroepen om

voorbij de barmhartigheid mee te werken

aan structurele veranderingen zodat iede-

re mens ten volle mens kan zijn en dit in

respectvoordeplaneet.

Het symbool voor deze campagne

is dan ook een bord. Een leeg bord

dat symbool staat voor het feit dat

er honger in de wereld is. Een leeg

bord dat ons uitdaagt en inspireert

om ons te engageren voor een meer

duurzame en rechtvaardige wereld.

Vandaag proberen we de tijd voor

een keerpunt op te dienen.

Eerste lezing uit Genesis

De twee schriftlezingen van deze zondag

schetsen ons zo'n keerpunt. Abraham

die denkt te weten wat God wil: het

uiterste offer, je eigen zoon, je ei-

gen toekomst offeren aan God. En

zeker van zichzelf trekt hij erop uit

om hier naar te handelen.

Maar als hij zijn zoon wil offeren roept

Jahwehhemterug.

Duiding:

Ik blijf dit een gruwelijk verhaal

vinden.

Misschien is het een verhaal dat de

overgang wil duiden tussen een ge-

nadeloze God, die niets ontziend

is en gruwelijke offers vraagt, zelfs

van datgene wat ons het meest dier-

baar is. Naar een God die menslie-

vend, solidair, genadig en voorzie-

nend is.

De ongelooflijke “beschikbaar-

heid” of “oproepbaarheid” van

Abraham is hier ook indrukwek-

kend. Maar het is vooral de ar-

geloosheid, de totale onschuld én

volgzaamheid van Isaak in contrast

met zijn vaders vastberadenheid en

gruwelijke plannen, die zo pijnlijk

is.

Misschien moeten wij af en toe stil-

staan als we denken dat onze ideeën

en de manieren waarop we die wil-

len verwezenlijken de enige, ultie-

me juiste zijn. Even een hoger per-

spectief nemen, zoals op een berg

als Abraham, en een opening laten

om ons te laten bevragen, om ons te

laten beroeren door de stem van een

vreemde en door de hulpeloosheid

van een kind.

De schade die we aanrichten, de

pijn die we bij anderen veroorzaken

omwille van ons grote gelijk. Zijn

we ons daar bewust van en meer

nog, is die te rechtvaardigen door

het nobele van ons doel?

Wat de bijbel ons vertelt, zorgt vaak

voor verwarring en niet iedereen

vindt de juiste weg om te bewande-

len. We moeten elkaar bij mogelijk

afdwalen bij de hand grijpen en ver-

gezellen .

Lezing uit het evangelie volgens

Marcus 9,2-10

Het evangelie neemt ons mee de berg op,

Jezus en drie van zijn apostelen hadden

blijkbaar behoefte aan eenwijdser perspec-

tief. De berg op dus, je terugtrekken en zo

hopelijk terug perspectief vinden, je be-

wustwordenvaneendragendegronddoor-

heen alles. Noem het gerust een aanwezig-

heid.

Jezus nam Petrus, Jakobus en Jo-

hannes met zich mee een hoge berg

op. Daar verscheen Elia en Mozes

aan hen. “En Jezus werd voor hun

ogen van gedaante veranderd: zijn

kleed werd glanzend en zo wit als

geen volder ter wereld maken kan.“

Duiding

Heb je het ook gehoord? Dat oude

woord “volder”, “zo wit dat geen

volder ter wereld het maken kan.

Het was een woord dat mijn aan-

dacht trok, zowel omwille van het

zeldzame voorkomen in onze te-

genwoordige tijd. Het is de persoon

die in de lakenweverij verantwoor-

delijk was voor het zo fijn en zui-

ver mogelijk vervilten van de stof.

Maar ook omwille van de zinsnede

“ zo wit dat geen volder ter wereld

het maken kan”.

Het doet mij denken aan de wereld

van sprookjes. De fantasie, een an-

dere werkelijkheid.

En ja, ook Petrus is even van zijn

melk. Hij weet niet goed wat hij zegt

want net zoals Jakobus en Johannes

is hij verbluft. Zo verbluft dat hij

de oplossing suggereert om boven-

op de berg drie tenten te bouwen.

Een voor Mozes, een voor Elia en

een voor Jezus.

Maar dan komt er een stem en die

brengt hen blijkbaar weer tot de

werkelijkheid. Ze mogen niet ver-

blijven in dit visioen en zich erin

verlekkeren. Neen, ze moeten met

dit inzicht terug naar beneden. Ze

zijn er nog niet helemaal uit wat het

nu betekent. Maar ze moeten terug

naar de echte wereld, naar de beze-

ten wereld. Niet blijven mijmeren,

maar terug over naar de actie. Ook

al begrijpen ze niet de volle draag-

wijdte van wat hun overkomen is

en wat nu hun uiteindelijke mis-

sie is en wie hun medestanders zul-

len zijn en wie welke rol moet op-

nemen en of hun missie wel suc-

cesvol zal zijn en hoe het met Je-

zus zal aflopen. En toch moeten ze

weer op weg in het frele vertrouwen

dat het gaandeweg wel duidelijk zal

worden. Blijven gaan.

Iets dat wij ook moeilijk vinden, ik

toch. Wat als? En als ik mee op de

kar spring, hoe zal mijn omgeving

dan reageren en maakt het wel iets

uit. Wat als mijn “goed gebaar” op

vijandigheid of hoongelach wordt

onthaald? Is het maar een druppel

op een hete plaat?

Of: hoe moet dat dan verder met

deze gemeenschap. Of waarom zou-

den mensen in Oeganda blijven

proberen om toch in hun levens-

onderhoud te voorzien al blijft het

krabben. Al blijft het beleid achter-

wege en al verzwakt zowel het kli-

maat en de wereldmarkt hun kan-

sen.

Vaak zijn dit soort overwegingen

een reden om af te haken, om op te

geven. Of nog erger: om te verzan-

den in negativiteit of te ontvlam-

men in daden van wanhoop zoals

Abraham.

Maar bijbelse verhalen en de cam-

pagne van Broederlijk Delen laten

ons dat niet toe, ook al kunnen ze

ons geen garantie over een blijde

sprookjesachtige uitkomst en een

vlekkeloze weg daar naartoe bieden.

Misschien is dat geloven. Tegen beter we-

ten in, toch doorgaan. Misschien als iets

dat je ook voor jezelf niet kan verklaren,

en tegenover anderen moeilijk kan “be-

wijzen” of hardmaken. Iets dat niet meet-

baar is of toch niet cijfermatig in een

grafiek te gieten van inspanning en uit-

komst. Iets zoals liefde, die je rusteloos en

somswanhopigdoetblijvengaan.

Geloofsbelijdenis

Geloven is

een beetje vreemdeling worden op

aarde

alsof je hart een ander land bewoont

en luisterde naar andere signalen.

Geloven is

een beetje vreemdeling worden op

de aarde,

met enkel Gods woord als dak bo-

ven je hoofd

en toch met beide handen naar je

dagtaak grijpen

als enige middel om op jouw ma-

nier

een teken terug te geven aan de ver-

re, de onbereikbare,

die jou draagt met de kracht van een

geliefde.
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Tijd voor een keerpunt? En wat daarna?
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Sint-Antonius

Donderdag 22 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 23 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 27 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 29 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Sint-Franciscus

Woensdag 21 maart

NM:Liturgie+Catechese

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 22 maart

14uur:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 23 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michot-

te

Zaterdag 24 maart

AV:BuurtcaféMichotte

Zondag 25 maart

11uur:Zondagscafé

NM: Buurtcomité Michotte/op-

ruimactie

AV:KoorDissonant

Maandag 26 maart

AV:GastvrijMichotte

Dinsdag 27 maart

NM:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 28 maart

VM:OKRATeamvergadering

20u.:KoorBlijRondeel

AGENDA

Tijd voor stilte en bezinning

Mensen vragen wel eens welk sei-

zoen ik het mooiste vind. Ik kan

dan nooit kiezen. Gewoon omdat ik

vind dat ze allemaal iets hebben. Bij

elk seizoen zie ik een bepaald soort

mensvoormij.

Wintermensen zijn voor mij men-

sen die kunnen dragen en verdra-

gen. Het zijn mensen van hoop.

Ze putten hun kracht uit verwach-

ting, uit wat niet zichtbaar is. Len-

temensen zijn dan weer mensen

die bruisen van het leven. Het zijn

kleurrijke mensen, zachte mensen

zoals nieuwe bladeren dat kunnen

zijn. Ze komen uit de winter, heb-

ben vaak lijden en pijn net achter

zich gelaten. De zomermensen die

ik ken, zijn mensen die zich op

het toppunt van hun kunnen lij-

ken te bevinden. Ze zijn bestand

tegen hitte. Ze houden van leven

en zon, maar weten evengoed dat

het plots kan onweren. Ze schenken

me rust door hun levenservaring.

Herfstmensen zijn mensen bij wie

de vruchten van het leven duide-

lijk te zien zijn. En hoewel ze weten

dat ze alles moeten loslaten, treuren

ze niet, ze blijven overeind zelfs in

de sterkste stormen. Er zijn men-

sen van alle seizoenen en dat vind

ikmooi.

Mensen vullen elkaar aan. Dat is

een kracht en geen gebrek. We heb-

ben elkaar als mens nodig. We zijn

geen concurrenten van elkaar. Wat

ik niet kan, kan een ander wel. Het

is als met een lichaam, alle ledema-

ten hebben hun eigen taak. Als ze

niet samenwerken, disfunctioneert

het hele lichaam. Ik ben er zeker van

dat God ons zo heeft geschapen, de

nood aan de ander heeft Hij van bij

hetbegininonsgelegd.

Erik Galle (overgenomen uit vastenka-

lender '40dagenvoedselvinden')
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Goede Jezus, voor jou is elk kind

en elke mens even belangrijk. Gij

houdt van iedereen. Maar soms

sluit ik iemand uit en wil ik niet

spelen met sommige andere kinde-

ren en dat doet jou pijn, goede Je-

zus.Vergeefme.

Goede Jezus, soms willen wij alles

voor ons alleen: ons speelgoed, de

aandacht van de juf of de meester op

school, de beste plaats in de groep…

Maar Gij wilt dat alle kinderen blij

kunnen zijn. Het spijt me als ik al-

leen maar naar mezelf keek. Vergeef

meGoedeJezus.

God, wij willen zoals alle ouders

het beste voor onze kinderen, maar

soms maken we te weinig tijd om

naar hen te luisteren We willen hen

wel graag hun eerste communie la-

ten doen maar in onze gezinnen

maken we soms maar weinig tijd

voor U. Vergeef ons als we te weinig

vertrouwenopuwliefde.

GoedeGod, ikwasniet lief.

Blijf iktochjehartendief?

‘kMaaktefoutennuendan.

‘kHoopdatjevergevenkan.

Hemelse Vader, wil jij ons vergeven

als we tekort schoten in liefde voor

elkaar. Gij schenkt ons toch altijd

nieuwe kansen. Help ons dan met

elkaar een goede wereld op te bou-

wen waar elke mens blij kan zijn.

Amen.

Hemelse Vader, 28 kinderen willen

vandaag zeggen dat ze dichter bij

U willen komen. Zegen hen en ook

hun ouders en hun broers en zus-

sen. Laat uw liefde van hen steeds

betere mensen maken die blij kun-

nen zijn en hun vreugde kunnen

delenmetanderen.

Hemelse Vader, help onze kinderen

goed te luisteren naar de verhalen

over Jezus en geef dat ze leren an-

deren te respecteren, anderen te hel-

pen waar ze kunnen en zorg te dra-

genvoorelkaar.

Hemelse Vader, help onze kinderen

dankbaar te zijn voor alles wat men-

sen voor hen doen en voor alles wat

zehebben.

Hemelse Vader, help ons, ouders,

zodat wij onze kinderen altijd een

warm nest kunnen bieden waar

ze geborgen en veilig kunnen op-

groeien, zodat ze ook ontdekken

watechte liefdeis.

Hemelse Vader, Gij houdt van onze

kinderen en ook van ons: dat heb-

ben wij gezien in Jezus en in al het

goede dat Hij deed voor elke mens

dieHijontmoette.

Wij willen onze kinderen aan U

toevertrouwen want Gij laat ons

nooit in de steek. Versterk onze lief-

de voor onze kinderen en voor el-

kaar en help ons hen dichter te

brengen bij U en bij Jezus. Geef dat

hun eerste communie hen helpt om

blije en goede kinderen te worden.

Laatonszingendbidden

WijbiddenHeer,kombijons

enluisterwatwijvragen,

wijbiddenHeerkombijons,

vandaagenalledagen.

Uit de Franciscusviering van 4-3-2018

Een sfeerbeeld

Een gebeuren voor jongeren, hun

betrokken families, catechisten én

ondersteunende parochiale leden

met zang, muziek, 40-dagen-blik-

vangers, projectie en méér. Een or-

ganisatie waar je, als gewone kerk-

ganger niet spontaan bij stilstaat.

Daarbij de betrokken voorgangers:

zonder deze bezielers, die op hun

beurt dit alles gangbaar houden,

zouden wij, als volk van God, niet

als dusdanig toeleven naar wat ko-

mengaat:Pasen!

De 40-dagentijd: de inzet van een

trektocht van en met Jezus door

de Woestijn, zij het lang geleden.

Toch blijft het gebeuren rond Je-

zus, toen en óók nu, ons aanspre-

kenintijdeneeuwigheid.

De parochiale inzet van de touw-

trekkers (apostelen gelijk!) kunnen

we niet anders dan lovend om-

schrijven voor hen die er niet bij

kondenzijn.

“Wat schaft het menu?”

Een opvallende blikvanger die nie-

mand onverschillig laat. Eerste

zondag van de 40-dagentijd, "Ver-

bondenheid". Toen weerklonk

tijdens die viering een beklijvende

Kyrie-solozang aan ’t altaar. Onder-

tussen kregen we een tweede bord

aangeboden, "Keerpunt" en nu,

derde zondag: "Gerechtigheid".

Toch een speciale zondag, als je

weet dat 28 Eerste Communiekan-

ten in spe hun naam kwamen op-

geven om welbepaald op "Hemel-

vaart", het hoogfeest van de Heer,

Hem te eren met hun 1ste H. Com-

munie! Haast te mooi om waar te

zijn. Hoe teder zal de Heer neerkij-

ken op deze onschuldige hartjes!

Daarbij moet gezegd dat de priester

van dienst al zijn energie benutte

om zijn jong publiek vooraan op de

vloermat te bevragen en toelichtend

te begeleiden bij dit komend feeste-

lijkgebeuren!

Dat ook wij, aanwezige gelovigen,

ons voor even weer kinderlijk aan-

gesproken wisten, pleit voor een

pluim voor de priester en zijn en-

tourage. Een dankbaar applaus van

alle aanwezigen werd meteen beze-

geld door een uitzonderlijk zegen-

moment, zoals we dat kennen in

Sint-Franciscus!

Lieve kinderen, vul nu je rugzak

met de “goede gedachten” die je

vandaag mocht horen, om ze zoals

Jezus deed, uit te wisselen met je

tochtgenootjes. Het is Gods droom

voorheel jeverder leven!

Zr.A.Francis

Naamopgave van de Eerste Communicanten in Sint-Franciscus
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Voorbeden

Vooronzesamenleving.

Dat zij kritisch blijft voor alle vor-

men van misbruik en uitbuiting.

Dat ze zich laat inspireren door het

visioen van wereldvrede en recht-

vaardigheid zodat onze toekomsti-

ge generaties ook waardig kunnen

levenopdezeplaneet.

Keeruomnaarons toe.

Keerons toenaarelkaar.

Voor alle boeren en vrouwen in Oe-

ganda.

Dat de ondersteuning en coaching

die zij krijgen, mag zorgen voor

eenkeerpunt inhunleven.

Dat hun leven en dat van hun kin-

derenerbetervanmagworden.

Vooronszelf.

Dat wij vertrouwvol de berg mogen

afgaan en durven meebouwen aan

een duurzame wereld zonder onge-

lijkheid. Dat wij keerpunten voor

anderendurvencreëren.

Keeruomnaarons toe.

Keerons toenaarelkaar.

Voor Simone Reniers, die opgeno-

men werd omdat het mentaal alle-

maal niet meer zo vlot ging. Moge

dit een keerpunt worden van waar-

uit ze op een omkaderde manier sa-

men met haar familie weer rustig

doorhet levenkangaan.

Slottekst:

Terwijl profetische woorden nog naklin-

ken,

mogen wij de berg van ontmoeting met U

verlaten.

Datwijonzevoetstappennietkeren

als morgen veel van ons gevraagd wordt,

alsonzewegnietover rozen loopt.

Slotwens

Bedankt wie met mij zo hartelijk

meewerkte aan deze viering. En

dankaanalleaanwezigen.

Mogen jullie dan ook inspiratie en

steun vinden bij elkaar om datge-

ne wat we hier vandaag gevierd heb-

ben, waar te maken in het leven van

elke dag, zowel met je onmiddellij-

ke naasten als met je wijdere omge-

ving. Blijf doen wat ondenkbaar is!

Hermien Den Tandt - Viering zondag 25

februari 2018-tweede zondag van de

vasten(eersteviering)

Tijd voor een keerpunt?

En wat daarna?



Lezingenreeks faculteit Letteren –

Leuven

Waar trekken we de grens? En waar-

om?

Onze letterenonderzoekers kijken

naar de grens. Ze verkennen wel-

ke rol verschuivende landsgrenzen

hebben gespeeld in het verleden en

hoe ze onze toekomst mee vorm

kunnen geven. Maar ze zoeken ook

andere grenzen op: de grens tus-

sen standaardtaal en dialect, tussen

wetenschap en entertainment… Zo

ontdek je samen met hen hoe gren-

zen onze visie op de wereld bepalen

enonsbeeldvanonszelf.

De grenzen van het antieke Saga-

lassos: een metabolische benade-

ring

28 maart 2018 – Jeroen Poblome

De lezing wil over Sagalassos een

analytisch verhaal van het ont-

staan, de groei en het (vermeende)

verval van de stad en streek bren-

gen.

Grenzen in de Duitse geschiedenis

18april2018–GeorgiVerbeeck

De grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefa-

niaMarzo

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de

helereeks,of15europerlezing

Bent u lid van een Letterenalumni-

kring of lid van Universiteit Derde

Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of

bent u emeritus? Dan betaalt u 10

euro per lezing of 50 euro voor het

helepakket.

Studenten betalen 5 euro per le-

zing.

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00

tot 16.30 u.(inclusief koffie na de le-

zing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT

08.16) van de Faculteit Letteren in

Leuven,BlijdeInkomststraat21.

Meerinfoeninschrijving:

www.arts.kuleuven.be/lezingen-

reeks

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 27 maart 2018

Een pilletje meer of minder? De

uitdagingen voor een rationeel ge-

bruikvangeneesmiddelen

Prof. Veerle Foulon (Faculteit Far-

maceutischeWetenschappen)

Opgelet! Paasvakantie: Geen lezingen op

dinsdagen 03/04/2018 en 10/04/2018

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40

01. E-mail: udll@alum.kuleuven.-

be of Veerle.Valkenborgh@alum.-

kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd

PLEEGZORGSTAD

Het stadsbestuur van Leuven on-

dertekende het charter ‘pleegzorg-

stad’. Daarmee wordt Leuven de al-

lereerste pleegzorgstad in Vlaams-

Brabant. Met het charter engageert

de stad zich om samen met Pleeg-

zorg Vlaams-Brabant en Brussel ac-

tief op zoek te gaan naar nieuwe

pleeggezinnen en het verhaal en

maatschappelijk belang van pleeg-

zorg extra te ondersteunen en mee

uittedragen.

Met deze steun hopen de organisa-

ties de werking meer bekend te ma-

kenbijeenbreedpubliek.

In Leuven zijn er momenteel 98

pleeggezinnen, die samen 136 kin-

deren en jongeren in nood opvan-

gen.

Toch staan er in Vlaams-Brabant 63

kinderen op de wachtlijst, voor hen

is er momenteel geen, plaats in een

warmgezin.

!Regiogids Rondom Leuven – woensdag 7

maart 2018)

DE PROSTAAT IN DE KIJKER

De helft van de mannen boven de

50 jaar heeft te maken met pros-

taatklachten. Vaak gaat het om plas-

problemen, die door een groei-

ende prostaat worden veroorzaakt.

De prostaat is een walnootvormige

klier die de urinebuis omsluit aan

de ingang vanaf de blaas. Na de pu-

berteit kan hij elk jaarwat in grootte

toenemen, waardoor de urinebuis

wordtsamengedrukt.

CM-kern Heverlee wenst het be-

lang van de prostaat in de kij-

ker te zetten en organiseert daar-

om een infomoment waarop Erik

Briers, vertegenwoordiger van de

vereniging ‘Wij Ook’ (= lotgeno-

tenvereniging voor patiënten met

prostaataandoeningen) je een ant-

woord geeft op volgende vragen:

Wat zijn prostaatklachten en hoe

kan je ze opsporen? Wanneer is er

mogelijk meer aan de hand dan en-

kel klachten? Wanneer ga je best

naar de huisarts voor een nader on-

derzoek? Hoe wordt prostaatkanker

vastgesteld en hoe wordt deze kan-

kerbehandeld?Welke

impact hebben prostaatproblemen

opjedagelijks leven?

Iedereen welkom. Toegang is gra-

tis. Wanneer: Maandag 23 april om

19.30 uur. Waar: Assistentiewoning

Het Molenhof, Burg. Stan. De-

rijcklaan 3, 3001 Heverlee. Gratis

parkeergelegenheid ter plekke. In-

fo: Sofie Coene - 016 35 96 00, leu-

ven@cm.be of www.cm.be/agenda.

ZONDER ZORGEN IN DE ZON

Om het belang van zonnebescher-

ming te benadrukken, organiseert

CM-kern Leuven-stad het infomo-

ment ‘Zonder zorgen in de zon’.

Dermatoloog Stefan Kerre komt

spreken over hoe we het risico

op huidkanker kunnen beperken.

Zonnecrèmes en het tijdig opspo-

ren van huidkanker spelen hierbij

een cruciale rol. U krijgt een ant-

woord op onder andere volgende

vragen: hoe kan ik veilig zonnen?

Hoe gebruik ik best zonnecrèmes?

Hoe kan ik alarmsignalen van mijn

huid herkennen? Op voorhand in-

schrijven is verplicht. Deelname is

gratis.

Woensdag 16 mei 2018 om 19.30

uur Waar: Romaanse Poort - lo-

kaal A13, Brusselsestraat 63, 3000

Leuven.

Info :SofieCoene-016359600

4 FEDERATIE FRANDO

Lentewandelweekend

Vrijdag 6 april 2018 - zondag 8 april

2018

Wie last heeft van winterblues zal

op dit wandelweek zeker de nodi-

ge zonvitaminen kunnen opdoen.

Deze lente richten we onze steven

naar het zuidwesten van La-Roche-

en-Ardenne en verkennen we via

de Vallée de Tombes de streek rond

MiérchampsenHives.

De omgeving is sterk beïnvloed

door kleinschalige landbouw met

diverse watermolens en (bio) boer-

derijen met soms bijzondere speci-

aliteiten.

Vrijdagavond vanaf 19 uur staat de

soep klaar. Omstreeks 21 uur maken

we nog een kleine avondwandeling.

Zaterdag starten we de dag op tijd.

Ontbijt om 8 u. om tegen 9 u. klaar

testaanvoorhetvertrek.

We wandelen een ganse dag en ne-

menonzepicknickmee.

Met de auto’s verplaatsen we ons

naar La Roche waar de tocht ver-

trekt. De afstand schatten we tus-

sen 15 à 20 km. Rustig wandeltempo

met voldoende rustpunten. Genie-

tend van de ontluikende natuur en

de weidse landschappen. Bij onze

thuiskomst bereiden we een fruit-

slaatje en aperitieven bij de onder-

gaandezon.

Samen het avondeten voorbereiden

en hopen dat we nog tot na de afwas

onze ogen kunnen open houden.

Rond de kachel laten we onze er-

varingen en verhalen de vrije loop.

Nog een gezelschapsspel of snel on-

derdewol.

Zondagmorgen: Ontbijt om 8 uur

en vertrek om 9 uur voor een wan-

deling van een 4-tal uurtjes in de

omgeving van het Molenhuis. We

nemen wat fruit en versnapering

meevooronderweg.

Middagmaal rond 13.30 u. Gevolgd

door de noodzakelijke opruim van

HetMolenhuis.

Tegen 16 uur kunnen we samen

afscheid nemen. Hopelijk met een

flinke dosis energie om de volgen-

de lenteweken blij gezind tegemoet

tegaan.

Men schrijft zich uiteraard in voor

het ganse weekend, dit om de in-

tegriteit van de groep te bewaren.

Kinderen zijn welkom als ze dapper

meestappen. We voorzien in prin-

cipe geen afhaakmogelijkheden, ie-

dereen stapt de geplande tochten

vollediguit .

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulierop:

www.moulindebellemeuse.be/acti-

viteiten

Liefst voor 1 april 2018. Inschrijving

pasgeldignabetaling.

Iedereen die de afstand aankan is

welkom.

Kostprijs (incl. 3 maaltijden per

dag)

Ouder dan 18 jaar: 20 euro pp/nacht

13t.e.m.17jaar: 16europp/nacht

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

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

0 t.e.m.3 jaar = gratis – De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE33 9731 0769

0646

Op naam van: Het Molenhuis – Al-

fredBarette.

Vermelding: Lentewandelweekend

2018+naam+aantal

Meebrengen: Onderlaken, kussen-

sloop en slaapzak, toiletgerief, war-

me kleren, laarzen, stevige water-

dichte wandelschoenen, reserve-

kousen, regenjas en warme on-

derlaagjes, picknick rugzakje met

drinkbus, plastiek zeiltje om op te

zitten, wandelstok of pools, even-

tueeleentrekkerskomfoortje.

Verantwoordelijke: Alfred Barette

Telefoon: 0478 55 17 18 – E-mail: al-

fred@moulindebellemeuse.be

Molenhuis Bérismenil

Tiensestraat 112, 3000 Leuven

Het Leo XIII-seminarie vernoemt

nieuweklokkennaarstichters

Het seminarie heeft vijf nieuwe

klokken ingezegend. De klokken

verwijzen naar personen die een

belangrijke rol hebben gespeeld in

de beginjaren van het seminarie en

zijn stuk voor stuk versierd met een

geometrische optische figuur die

Armand Thiéry ontwierp, de theo-

loog die 125 jaar geleden het semi-

narieoprichtte.

Een van de klokken werd naar hem

genoemd. De andere verwijzen naar

Désiré Mercier, de stichter van het

seminarie, Gasper Simons, één van

de eerste priester-studenten, Simon

Deploige, de vroegere president van

Paus Leo XIII

het Hoger Instituut voor Wijsbe-

geerte die tijdens WO I het semi-

narie ombouwde tot noodhospitaal

en Zuster Fernandine die in de be-

ginjaren haar best deed om de stu-

denten en seminaristen een warme

thuistebezorgen. (jph)

Vandaag is het seminarie een inter-

nationale en christelijke studenten-

residentie waar 106 studenten van

alle richtingen en nationaliteiten

ingemeenschapleven.

(Het Nieuwsblad- 20 februari 2018)

Leo XIII-seminarie

Je weet eigenlijk goed wat je wilt,

maardetijdgaatzosnel.

Je weet niet (meer) zo goed wat je

wiltendetijdgaatzosnel…

In deze workshop staan we even

stil bij doelen, prioriteiten en focus.

We onderzoeken voor onszelf wat

we belangrijk vinden en of we daar

aan toe komen. Lukt het niet? Dan

moeten we wat bijsturen: een beet-

je meer van dit en een beetje minder

vandat.

Partners: LDC Ruelenspark – Zorg

Leuven–B-organised

Begeleiding: Kathleen Boots – Vin-

cianeSteen

Wanneer

Vrijdag 20 april 2018 - Van 14.00 tot

16.30 u.

Plaatsvansamenkomst :

LDC Ruelenspark – Erasme Ruelen-

spark35–3001Heverlee

Prijs: 16 euro – Reductieprijs: 12.00

euro

http://www.vormingplusob.be/or-

de-op-zaken-je-keuzes-0

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

Orde op zaken in je keuzes
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