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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot mij ko-

men.’

Een kind moet men liefhebben, om het

eenvoudige feit dat het er is; het geeft nog

niets, het kan nog niets, in zijn wereld

gelden de verschillen naar bezit en pres-

tatie niet. Een kind is eenvoudig alleen

maar, en het verlangt met een indrin-

gendheid dat het wordt aanvaard omwil-

le van zijn bestaan. Wat ieder kind tegen-

over zijn moeder, zijn vader, aan vertrou-

wen en verlangens meebrengt, is precies

de houding die wij naar Jezus’ mening

als volwassenen zouden beleven tegen-

over God: hetzelfde onvoorwaardelijk ver-

trouwen, dezelfde vanzelfsprekende on-

gegeneerdheid, dezelfde ongeremdheid en

onverstoorbaarheid, die van levensbelang

is.

Eugeen Drewermann – Theoloog

en psychotherapeut

In april tellen we verder nog twee

meditatie-avonden: 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 een verbond sluiten

om samen werk te maken

van een nieuwe manier van leven

waarvan de rode draad,

de kern, Gods eigen Naam zal zijn :

“Ik zal er zijn voor u”,

de leidraad voor onze politiek,

voor onze relaties,

voor ons omgaan met de dingen.

Dan hoeft niemand meer te zeggen:

waar is uw God?

Hij zal te zien zijn in ons.

Hij zal gebeuren.

Chris Willocx - Uit de viering van As-

woensdag inhetDonBoscocentrum

Laat ons een

verbond

sluiten
Het ziet ernaar uit dat slechts die

mensen begrijpend genoeg gewor-

den zijn om de zienswijze van an-

deren alle ruimte te geven, die zelf

eerlijk met de laatste vragen van het

bestaan hebben geworsteld.

Baers

KALENDERBLAADJE

Vriendschap is belangrijk in je le-

ven,

soms duurt een vriendschap voor

altijd; soms maar even.

Vriendschap is gebaseerd

op respect en vertrouwen,

een hechte band met elkaar waarop

je kunt bouwen.

Vriendschap is aan elkaar dingen

kwijt te kunnen,

alles elkaar te gunnen.

Vriendschap is een schouder om te-

gen aan te leunen,

elkaar in moeilijke tijden te steu-

nen.

Vriendschap is zo onmisbaar,

het geeft je leven vreugde; echt

waar.

Uit BGB maandblad van 8 maart 2018

Vriendschap

SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 april

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de Heer De Greve

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

Beelden: Thierry Van Craenem

Zaterdag 14 april

19.00 u. Chrismaviering in de

abdijkerk Vlierbeek

Zie pagina 3

Zondag 15 april

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Lector: Jacques Mommens

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

OUD WORDEN

MET EEN JONG HART bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 8 april

2de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Ad Van Poppel

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 15 april

3de Paaszondag

11 u. Plechtige viering opgeluisterd

door het koor Orlando

Intentie: de heer Jef Wagemans,

echtgenoot van mevrouw Maria

Cuypers en mevrouw Eliane

Verschaeren

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: Mathieu Voets

Beelden: Leo Swinnen

Dirigent: Ann Dentacker

DON BOSCO

Zondag 8 april

Tweede paaszondag: Beloken Pasen

Geen viering in Don Bosco

Zondag 15 april

Derde Paaszondag

10.30 u. Viering

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 5 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 6 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 10 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 12 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 13 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 4 april

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 5 april

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 6 april

VM en NM: Koor Parcoeur

Zaterdag 7 april

VM en NM: Koor Parcoeur

Zondag 8 april

Koor Parcoeur tot 11 uur

11 uur: Zondagscafé

NM: Koor Parcoeur

AV: Koor Dissonant

Maandag 9 april

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 10 april

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 11 april

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

WWW.KERKENLEVEN.BE

Een nieuwe website, een nieuwe

troef (3)

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

artikels uit Kerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe websi-

te halen onze lezers dus voortaan

méér uit hun abonnement.

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

tot alle artikels.

Welke voordelen zijn daaraan verbonden?

* Toegang tot de diocesane bladzij-

den van alle bisdommen.

* Toegang tot ons volledig archief,

dat teruggaat tot 2006

* Met één klik kan men artikels de-

len via de sociale media, zoals Fa-

cebook of Twitter of een artikel on-

der de aandacht brengen van fami-

lie of vrienden.

* Men kan op elk artikel reageren en

in discussie gaan met elkaar

* Mensen die geen abonnee zijn

kunnen elke week drie artikels gra-

tis lezen.

Willen ze meer, dan kunnen ze vijf

euro betalen en dan krijgen ze een

maand lang onbeperkt toegang tot

de website, ofwel nemen ze een ge-

woon abonnement.

Waarom staan de lokale artikels

niet op de site?

Omdat dat helaas niet mogelijk is

We hebben maar liefste 450 loka-

le edities van Kerk&Leven, die elk

goed zijn voor vier bladzijden per

week. Dat zijn dus duizenden ar-

tikels. Dat gigantisch aanbod kun-

nen we helaas niet online zetten.

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 –

Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk &

Leven)

Een nieuwe troef (3)
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De restauratie van de Sint-Pieterskerk in

Leuven legde de voorbije weken een bij-

na vergeten eerbetoon aan de slachtoffers

van de Tweede Wereldoorlog bloot. Ver-

stopt onder een podium staan vijftien na-

men van concentratiekampen gegraveerd.

Auschwitz, Bergen-Belsen,

Breendonk, Buchenwald, Dachau,

Mittelbau-Dora, Ellrich, Fleschen-

burg, Harzungen, Mauthausen,

Miranda, Neuengamme, Ravens-

bruck, Sachenhausen, Wolfenbut-

tel

Dat zijn de vijftien opschriften in

de originele trappen rond het altaar

van de Sint-Pieterskerk in Leuven.

‘Het altaar was een geschenk van

de Nationale Confederatie der Poli-

tieke Gevangenen en Rechthebben-

den (NCPGR) onder het voorzitter-

schap van Leuvenaar Eduard La-

min, die zelf als politiek gevange-

Vijftien opschriften in de originele trappen

rond het altaar van de Sint-Pieterskerk in

Leuven.

ne ondermeer in de gevangenis van

Namen zat en later in Buchenwald

zat”zegtschepenDirkVansina.

‘Het werd ingehuldigd in het bij-

zijn van rector Honoré Van Waey-

enbergh, die als politiek gevange-

ne in de gevangenis van Sint-Gillis

zat.

De HCPGR wilde met het altaar

hun kameraden politieke gevange-

nen die gedeporteerd waren naar of

omgekomen waren in de concentra-

tiekampen, herdenken. Daarom lie-

ten ze de namen van de kampen in

detrappengraveren.’

Maar in de jaren ’70 werd er een rui-

mer podium gebouwd rond het al-

taar, waardoor het eerbetoon in de

vergetelheid geraakte. Er werd wel

een gedenkplaatje aangebracht: ‘Al-

taargeschonkendoorNCPGR’

‘Ik wil deze herinnering aan een

belangrijke geschiedenis van onze

stadlevendighouden.

Daarom hebben we nu beslist de

namen van de concentratiekampen

elders in de kerk een plaats te ge-

ven. Ze zullen in cortenstaal uitge-

sneden worden en in de crypte van

de kerk gehangen worden;’ besluit

Vansina.

(Hannelore Smitz – Het Nieuwsblad –

maart 2018)
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Op zaterdag 14 april gaat er een

'Chrisma-viering door in de abdij

vanVlierbeek.

Dit wordt de eerste viering voor de

ganse pastorale zone Kessel-Lo met

zijn zeven parochies. Iedereen is er

vanhartewelkom.

De liturgische werkgroep van de

pastorale zone heeft een viering sa-

mengesteld waarin iedereen zich

thuis kan voelen. De viering wordt

voorgegaan door pastor Rony Tim-

mermans, verantwoordelijke pas-

tor van de pastorale zone, samen

met een vertegenwoordiger per ge-

meenschapenpastorFonsBoey.

Rudi van de gemeenschap in Vlier-

beek wil graag met een gelegen-

heidskoor deze viering opluiste-

ren. Wie hieraan wil meewerken

geeft zijn gegevens door aan ru-

di.thomassen@telenet.be

Ook de vormelingen worden in

deze viering verwacht. Zij worden

immers op 6 mei gezegend met

chrisma en ontvangen daarmee de

kracht van de Geest die ook Jezus

bezielde.

Namens de liturgische werkgroep

vandepastoralezoneKessel-Lo

Chrismaviering in de pastorale zone Kessel-Lo Zaterdag 14 april om 19 uur

DEKERKVANVANDAAG

De kerkgemeenschappen in ons

land zijn volop bezig aan een volle-

dige herstructurering. Willens nil-

lens door de vergrijzing van het be-

stand van priesters en kloosterlin-

gen zijn het vandaag vooral de le-

ken die ervoor zorgen dat de ge-

meenschappen leven en hopelijk

ookleefbaarblijven.

Deze nieuwe situatie geeft ons

nieuwe mogelijkheden en kansen.

In onze streek hebben zeven paro-

chies besloten om mét elkaar verder

te gaan: de vroegere Federatie Fran-

do: Sint-Franciscus (Tiensesteen-

weg), Sint-Antonius (Schreursves-

t), Don Bosco (Platte-Lostraat) en

de vroegere Federatie Kessel-Lo-

Noord: Blauwput (Diestsesteenwe-

g), Vlierbeek (abdij), Boven-Lo, en

Sint-Kwinten in Linden, als bui-

tenbeentje buiten grondgebied Leu-

ven.

Het gaat om een gebied van 13,34

km² met een dikke 40.000 inwo-

ners.

Al die parochies blijven bestaan, al-

leen willen we méér van elkaar leren

en elkaar helpen waar nodig en mo-

gelijk is.

Ook is er ruimte voor initiatieven

ophetniveauvandezone.

EENNIEUWEORGANISATIE

Voorlopig draait die samenwerking

al een tijdje in de vorm van een

vergadering met een vaste vertegen-

woordiging van leken, vrouwen en

mannen, van ieder van de zeven pa-

rochies, nu onder het voorzitter-

schap van Rony Timmermans, de

pastoor van Blauwput en Boven-Lo

en administrator van de andere pa-

rochies.

Deze samenwerking speelt zich

vooral af op vijf domeinen van onze

opdracht als christen, als gedoopte,

nl:

- Verkondiging: zending, missio,

bijbelgroep

- Catechese: voorbereiding op

doopsel, eerste communie, plechti-

ge communie en vormsel, huwelijk

- Diaconie: vluchtelingen, armoe-

de,ziekenzorg,…

- Liturgie: verzorging vieringen,

uitvaarten en wat hiermee te maken

heeft

- Tijdelijke: ”(temporalia in het La-

tijn) waarmee bedoeld wordt de fi-

nanciënendeboekhouding.

Voorlopig draait dit geheel onder de

naam Pastorale Zone Kessel-Lo, af-

gekortPAZOKessel-Lo.

Er verandert weinig of niets in

het gewone parochieleven, omdat

we ervoor gekozen hebben om die

nieuwe vorm van samenwerking

vanonderuitte latengroeien.

EEN PRIJSVRAAG VOOR EEN

NIEUWENAAM

“PAZO Kessel-Lo” klinkt erg admi-

nistratief.

Nu alle papieren in orde worden ge-

bracht om de pastorale zone offici-

eel te laten starten, willen we de pa-

rochianen nog raad vragen betref-

fendedenaamvandezone.

Parochies werden meestal toegewijd

aan heiligen en kregen dan ook die

naam Sint-Antonius, Sint-Francis-

cus, Don Bosco, of voor de ge-

makkelijkheid gebruikte men de

plaatsnaam: (Boven-Lo, Vlierbeek,

Blauwput,Linden).

Voor Federaties, de vroegere vorm

van samenwerkingsverbanden in

de dekenijen, werden het al letter-

woorden,zoalsFRANDO.

Bij de nieuwe Pastorale Zones zien

we Bijbelse namen en begrippen op-

duiken; Emmaüs, Effeta, Sion, etc.

We zijn ervan overtuigd dat er on-

der de talrijke leden van de ze-

ven parochies talent schuilt om een

klinkende naam voor deze nieuwe

geloofsgemeenschap te bedenken.

Vandaar onze oproep.

Als je een beter voorstel hebt voor

een nieuwe naam voor deze pastora-

le zone, laat het danweten aanpazo-

kessello@gmail.com of via Lieven.-

Dries@telenet.be.

Wie nog die een naam kan beden-

ken voor de pastorale zone Kessel-

Lo die Bijbels geïnspireerd is, kan

dit nog melden tot 15 april. Daarna

wordt uit het grote aanbod een keu-

zegemaakt.

Gelieve duidelijk de nieuwe naam

op te geven met, als het even kan,

wat uitleg over het ‘waarom’, en je

naamenadres.

De Pastorale ploeg zal de naam kie-

zen op het ogenblik dat het dos-

sier voor de erkenning van de zone

wordt ingediend.

De persoon die als winnaar uit de

bus komt, zal met een leuke prijs

beloondworden.

Prijsvraag: Een nieuwe naam voor onze pastorale zone Kessel-Lo

Sociaal-culturele activiteiten in de

gevangenis,zinof last?

Naar aanleiding van de tentoonstel-

ling rond 50 jaar theater in Leu-

ven Centraal, blikken we terug op

twaalf jaar sociaal-culturele activi-

teiten van de stad. Getuigenissen

van (ex)gedetineerden, slachtoffers

en andere betrokkenen laten je stil-

staan bij de zinvolheid van dergelij-

keactiviteiten.

Wanneer:

Zaterdag 7 april 2018 van 14.00 tot

16.00uur

Waar:

Bib. Leuven, Rijschoolstraat 4 bus

101–3000Leuven

Prijzen:Gratis

Partners:

De Rode Antraciet, Gevangenis

Leuven Centraal, CAW Oost Bra-

bant,GevangenisLeuvenHulp

Begeleiding:

LiesKortleven,BartSchoovaerts

https://www.vormingplusob.be/so-

ciaal-culturele-activiteiten-de-ge-

vangnis-zin-last

Sociaal-culturele activiteiten in de gevangenis,

zin of last?

VormingplusOost-Brabant

Geïnteresseerd in andere culturen?

Zin om een babbeltje te slaan over

dagdagelijkse dingen met mensen

uit de gevangenis van Leuven

Hulp? Ideaal om je Nederlands te

oefenen! We komen vier keer sa-

men: een voorbereidende samen-

komst bij Vormingplus (zonder ge-

detineerden) en drie avonden in de

hulpgevangenis.

Praktischeinfo:

Een beetje Nederlands kennen, is

wel nodig. Wij verwachten dat je de

vieravondenkanvrijmaken.

Wanneer:

Maandag 16 april 2018 van 19.30 tot

21.00uur

Maandag 23 en30 april 2018 van

17.30tot20.00uur

Maandag 7 mei 2018 van 17.30 tot

20.00uur

Waar:

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24 – 3001 He-

verlee

Prijzen:Gratis

Partners:

Gevangenis Leuven Hulp, CAW

OostBrabant

Begeleiding:

AnkeBellen–MariaCaelen

https://www.vormingplusob.be/ca-

fe-combinne-achter-de-tralies-3

CAFE COMBINNE ACHTER DE TRALIES



Werkweekend

Van vrijdag 20 april tot zondag 22 april

2018

Al wie al eens in Het Molen-

huis is geweest, weet dat er steeds

wel wat werk staat te wachten:

schoonmaken, lampen vervangen,

schilderen, houtvoorraad aanvul-

len,maaien,snoeienofwieden...

Een werkweekend lijkt op het eer-

ste zicht geen boeiend weekend en

werken is vaak iets dat mensen af-

schrikt. Maar toch is dit één van de

peilers waarop Het Molenhuis zich

staandehoudt.

De vzw draait al 38 jaar op het en-

gagement van de mensen die zich

thuis voelen op ons plekje en hun

steentje willen bijdragen. Zonder

dit gevoel van verbondenheid stopt

hetprojectmetbestaan.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waariedereenthuiskankomen.

Wie de handen uit de mouwen wil

steken voor een deugddoende, ont-

spannende inspanning is welkom

op dit werkweekend. Samenwerken

schept dichte banden en dat is waar

het inHetMolenhuisomdraait.

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden

perdag)

Ouder dan 18jaar: 10 euro per per-

soon,perdag

13 t.e.m.18 jaar: 8 euro per persoon,

perdag

6 t.e.m.12 jaar: 6 euro per persoon,

perdag

4 t.e.m.5 jaar: 4 euro per persoon,

perdag

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

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueeleenkinderbedje.

Rekeningnummer: BE42 9799 3935

2954

OpnaamvanIvoHendrickx

Vermelding: werkweekend + data +

naam

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak of donsdeken, toiletgerief,

werkkledij,pantoffels,zaklamp

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

telefoonnummer 0497 53 29 22 -

ivo@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

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

20 14. Merk en type van fototoe-

stel opgeven. Toestel moet opgela-

den zijn of breng een reservebatte-

rij mee. Bijdrage: € 5, vooraf te beta-

len. Plaats: Seniorama Vanden Tym-

plestraat35,3000Leuven
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Nood aanmeer duiding bij de actua-

liteit? Stil je honger tijdens de mid-

dagpauze! Neem een kommetje ver-

se soep, open je brooddoos en sta sa-

menmet een expert stil bij een bran-

denactueelnieuwsitem.

Afspraak elke 3de dinsdag van de

maandindeBibLeuven.

Het onderwerp van de sessie wordt

één week op voorhand bekend ge-

maakt.

Je kan de lezing ook volgen via fa-

cebook.

Practischeinfo:

Lezing in de reeks ‘Tussen de soep

en de feiten’. Actualiteitslezingen

in een breed Leuvens samenwer-

kingsverband. Je hoeft niet vooraf

in te schrijven. Kom gewoon naar

de bib met je boterhammetjes. Wij

zorgen voor een kommetje soep en

eenboeiendespreker.

Initiatief van Vormingplus Oost-

Brabant ism Bib Leuven, KU

Leuven Wetenschapscommunica-

tie, Davidsfonds Academie, Ma-

sereelfonds, UPV vzw en Lannoo

Campus

Wanneer:

Dinsdag 17 april 2018 van 12.15 tot

13.00uur

Waar:

Bib Leuven, Rijschoolstraat 4 bus

101–3000Leuven

Prijzen:Gratis

Begeleiding:Spreker tebepalen

https://www.vormingplusob.be/tus-

sen-de-soep-en-de-feiten-april-0

Lezingenreeks faculteit Letteren –

Leuven

Waar trekkenwe de grens? Enwaar-

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.

Grenzen in de Duitse geschiedenis

18april 2018–GeorgiVerbeeck

Door geen enkel andere grenzen is

de geschiedenis van Europa door

de eeuwen heen zo ingrijpend be-

paald geworden dan door die van

Duitsland. Verschuivende en ver-

anderende grenzen zijn een feno-

meen van alle tijden en hebben zich

in alle uithoeken van Europa voor-

gedaan, maar in het ‘hart van Euro-

pa’ hadden die meer dan elders gro-

teenvaakdramatischeeffecten.

De vraag die Goethe en Schiller al

opwierpen – Deutschland, aber wo liegt

das? – wijst op het belang van gren-

zen en grensbepaling voor de Duit-

se geschiedenis. Grenzen vervullen

een dubbele functie: enerzijds zijn

sterk verbonden met een nadenken

over de eigen identiteit, anderzijds

bepalen ze de omgangmet de ande-

ren.

Deze lezing thematiseert de gren-

zen in de Duitse geschiedenis van-

uit een politiek- en cultuurhisto-

risch perspectief. Ten slotte wordt

de vraag gesteld of grenzen een blij-

vende betekenis zullen hebben. Le-

ven we immers niet in een tijd

van toenemende ‘ontgrenzing’ en

transnationalisering, of is dat een

illusie?

De grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefa-

niaMarzo

Kostprijs: 15europerlezing

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. Studenten betalen

5europerlezing.

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.

Meer info: www.arts.kuleuven.-

be/lezingenreeks

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

- Deberiotstraat 24, Leuven - Aan-

vang14.00u.–Einde15.45u.

Opgelet! Paasvakantie: Geen lezing op

dinsdag10/04/2018

Dinsdag17april 2018

X-faktor: verhalen over de onzicht-

barekrachtvandewiskunde

Prof. Giovanni Samaey (Faculteit

Ingenieurswetenschappen)

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udll@alum.kuleu-

ven.be - http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

BABBEL OP ZONDAG

Zondag8april2018

We horen regelmatig op Seniora-

ma dat alleenstaande deelnemers en

vrijwilligers op zoek zijn naar een

moment om gezellig samen te zijn.

Ze hebben zin in een leuk gesprek,

een glimlach of willen hun gedach-

ten vrijblijvend delen met anderen.

Ben jij iemand die een gezellige bab-

bel met andere alleenstaanden ziet

zitten? Dan nodigen we je graag uit

op ons maandelijks ontmoetings-

moment. Deze gaat door in taver-

ne ’t Paviljoen in Kessel-Lo (Diest-

sesteenweg 300). Vanaf 14.30 uur is

een vrijwilliger van Seniorama aan-

wezig.

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traag tempo). Woensdag 11 april 2018

om 13.30 u. De Becker Remyplein,

terhoogtevandekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km. Voorzie gemakke-

lijke kledij en stapschoenen. Verze-

kering verplicht. Info: 0474 97 51 58

Dagwandeling: Sint-Truiden (14

km)

Donderdag19april 2018

Bijeenkomst om 9.25 u station Leu-

ven.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:015514636

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 12 en 26 april 2018. Ver-

trek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te

Leuven. Verzekering verplicht. In-

fo:016406658of016443245

MET DE FIETSTAXI DE BAAN

OP

Buurtwerk ’t Lampeke heeft een

fietstaxi in gebruik genomen, van-

uit projectwerking De Groene Rid-

der. Daarmee wil ’t Lampeke de

meest kwetsbare groepen binnen

onze maatschappij de kans geven

duurzame en ecologische principes

te hanteren. “Mensen in de buurt,

die het moeilijk hebben om zich

te verplaatsen, kunnen de fietstaxi

gebruiken voor kleine verplaatsin-

gen. De fietstaxi kan zelfs omge-

bouwd worden tot fietscargo voor

het vervoer van materiaal”, klinkt

het bij ’t Lampeke. (jv) Vijf vrij-

willigers werden opgeleid tot fiets-

taxichauffeur. De elektrisch aange-

stuurde fietstaxi kan 2 volwasse-

nen of 3 kinderen vervoeren. Of je

kan hem ombouwen tot cargo om

boodschappen te doen; Bij de soci-

ale kruidenier. In de hippe Hal 5.

(D!D!) Info: www.lampeke.be (Streek-

krantDWLeuven–7-13maart2018)
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