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MEDITATIE IN DE CHRISTE-

LIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot mij ko-

men.’ Het is voor Jezus een en hetzelfde,

de weg naar God te vinden en van men-

sen onafhankelijk te worden. Religieus

een kind te worden betekent voor Jezus nu

juist, in psychologische zin, volwassen te

worden. In plaats van op een neurotische

manier voortdurend een kind te moeten

blijven, omdat men voortdurend ‘volwas-

sen’ moet zijn; wil Jezus juist dat wij het

ons permitteren het kind in ons te herken-

nen en te laten leven, omdat wij alleen zo

ertoe komen echt volwassen te worden.

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

Elkaar werkelijk durven toelaten in

het eigen leven, niet alleen wel-

willend luisteren, maar met elkaars

vragen bezig zijn, dat brengt risi-

co's mee: want het overschrijdt vaak

de grenzen die het eigen verlangen

naar veiligheid en rust of naar carri-

ère getrokken heeft. En vraagt deze

openheid ook niet om elk nieuw ge-

luid tot zich door te laten dringen

in plaats van het bij voorbaat te ver-

werpen omdat het uit een bepaalde

hoek komt?

Tine Govaart – Halkes

Ondanks de vreugde van deze

zondag, willen we vandaag aan

uw voeten Heer, bidden voor alle

mensen die niet kunnen meejui-

chen en moeten lijden. Bidden we

voor mensen die niet begrepen wor-

den omdat ze willen vergeven wie

hen iets misdeed en omdat ze nieu-

we kansen geven aan medemensen.

Bidden we voor mensen die zich in-

zetten voor armen, vluchtelingen,

migranten, mensen met een handi-

cap, zieken, en andere kansarmen

en die daarvoor soms tegenstand en

verdachtmakingen moeten onder-

vinden. Bidden we voor mensen die

opkomen voor verzoening en vre-

de in families, tussen buren, tussen

groepen en personen in parochies,

tussen volkeren:

de mensen die vredesinitiatieven

nemen voor het conflict zoals bij-

voorbeeld in Israël, in Palestina, in

Syrië, in Congo, in Jemen, in Oe-

ganda en alle plaatsen waarvan het

onrecht weinig of niet in de media

komt. God, mogen al deze mensen

durven vertrouwen op U. Wees Gij

zelf hun sterkte en hun houvast,

zeker in moeilijke dagen.

Uit de viering van Palmzondag in Sint-

Franciscus

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 14 april

19.00 u. Chrismaviering in de

abdijkerk Vlierbeek.

Zie info vorige week.

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

Zondag 22 april

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Familieviering - Brodenviering

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Eerste communicanten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

GEEF MENSEN EEN PLUIM

EN ZE KRIJGEN VLEUGELS bzn

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 22 april

4de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Henri Nagant

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 15 april

Derde Paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 22 april

Vierde paaszondag: Dag van de

aarde

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

Een internationaal geëngageerde vader,

vriend, collega, met een teder strijdbaar

hart.

Wij namen op vrijdag 23 maart 2018

in het Don Bosco gemeenschaps-

centrum te Kessel-Lo afscheid van

John De Decker, weduwnaar van

Bieke Schaumont.

CM-vervoerdienst, Secretaris LBC, Chris-

tenen voor het Socialisme, Wereldsolida-

riteit - Cuba Werkgroep, Opvoeder MPC

Ter Bank vzw, Hart boven Hard

Geboren te Tielt op 3 november 1954

en onverwacht thuis overleden te

Kessel-Lo op 15 maart 2018.

Door de verschillende getuigenis-

sen die in de viering gebracht wer-

den over de engagementen van

John én over wie hij was, werd het

een ontroerende en uitdagende af-

scheidsviering.

Verwijzend naar het aandenken

kunnen we hem in herinnering

brengen:

John De Decker,

Hij was de beste vader die zijn doch-

ter zich had kunnen dromen.

Hij was een schat van een man voor

zijn vrouw.

Hij was een zoon waar zijn ouders

terecht trots op waren.

Hij was een gedreven, behulpza-

me man die zich waar nodig inzette

voor anderen.

Hij was solidair met anderen die

hier en ver weg onrecht werd aan-

gedaan.

Hij was inspirerend voor velen.

Hij was een goedhartige vriend

voor velen.

Hij was een heel bijzondere man.

Zijn dood doet vele mensen pijn.

Velen zullen hem missen.

Een internationaal geëngageerde vader

DE PROSTAAT IN DE KIJKER

De helft van de mannen boven de

50 jaar heeft te maken met prostaat-

klachten.

Vaak gaat het om plasproblemen,

die door een groeiende 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 jaar wat in grootte

toenemen, waardoor de urinebuis

wordt samengedrukt. CM-kern He-

verlee wenst het belang van de pros-

taat in de kijker te zetten en organi-

seert daarom een infomoment waar-

op Erik Briers, vertegenwoordiger

van de vereniging ‘Wij Ook’ (= lot-

genotenvereniging voor patiënten

met prostaataandoeningen) je een

antwoord 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-

ker behandeld? Welke impact heb-

ben prostaatproblemen op je dage-

lijks leven? Iedereen welkom. Toe-

gang is gratis. Wanneer: Maandag

23 april om 19.30 uur

Waar: Assistentiewoning Het Mo-

lenhof, Burg. Stan. Derijcklaan 3,

3001 Heverlee

Gratis parkeergelegenheid ter plek-

ke

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

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

Organisatie: CM Heverlee i.s.m.

vereniging ‘Wij Ook vzw’ en Het

Molenhof

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

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 … mijn pc doet raar!...

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-

vers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€ 5.

Vooraf inschrijven op het onthaal

is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of

onthaal@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop en de voedingskabel mee te

brengen, eventueel ook de muis.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven
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Inleiding

Bij zijn intocht in Jeruzalem zat

Herodes hoog verheven op een

paard.Hij kwamomgediend tewor-

den. Jezus kwam op een heel ande-

re manier Jeruzalem binnen: geze-

tenopeenezelsveulen.

Wat verwacht je eigenlijk bij een

koning? Een gouden koets met een

serie paarden ervoor. Of minstens,

dat hij hoog te paard gezeten is.

Maar een man op een jong ezeltje,

met een geïmproviseerd zadel? Dat

iseigenlijkeenafgang.

Hij kwam in ieder geval wel op een

rijdier binnen en stapte niet af zo-

als het gewone volk dat moest doen.

Hij bleef zitten zoals een hoogge-

plaatste. En Hij werd toegejuicht als

een Koning: ‘Hosanna! Gezegend

hij die komt in de naam van de

Heer!! Hosanna in de hemel! (Mc

11,9-10)

Hosha Na betekent in het He-

breeuws: Hosha : red, verlos, help/-

Na:alsjeblieft .

Verlos ons van die Herodessen, van

dieRomeinsemachthebbers!

En we weten allemaal hoe dit af-

loopt: Vandaag “Hosanna”, mor-

gen“Kruisighem”.

Wat is de betekenis hiervan voor

ons? Hoe moeten wij “die weg” die

hijonsvoordeed,gaan?

Hoe ver gaan we in het verande-

ren van onze levensstijl? Hoe ver

gaan we in het zoeken naar een-

voud van een reis op een ezelsveu-

len? In hoeverre blijven we gehecht

aandatpaard?

Vandaag, Palmzondag, worden ons

dezevragengesteld.

Gaanwemet Jezusmeeopweg?

Openingsgebed

Eenmanopeenezel.

Geen speciale veiligheidsmaatrege-

len, geen agenten, geen afzettingen

engeengeblokkeerdewegen.

Hij was maar de man op een ezel, de

koning der armen, de Messias van

dienst.

Zonder troon, zonder triomfante-

lijke en plechtige ontvangst van de

overheid, zonder diplomatieke aan-

wezigheid.

Palmliturgie

God, zegen deze groene palmtak-

ken. Ze zijn symbool voor over-

winning en rechtvaardigheid: het

rechtvaardige Koninkrijk van God

zaloverwinnen.

Vervul ons met de kracht van dit

geloof, zodat we onze inzet mo-

gen volhouden ook als het moeilijk

wordt. Wij vragen het U in de naam

vanJezus.

Na de viering kan je een palmtakje mee-

nemen en thuis bij het kruisbeeld steken.

Door dat te doen sluit je aan bij de bevrij-

dendebewegingvanJezus.

Eerste lezing: Jesaja50,4-7

Jesaja getuigt:God heeft me als een

leerling leren spreken, om uitge-

putte mensen te kunnen bijstaan.

Ik ben niet teruggedeinsd. God staat

me bij, daarom kom ik niet bedro-

genuit.

Tweedelezing:Marcus11, 1-11

Jezus was op weg naar Jeruzalem.

Hij stuurde twee leerlingen uit om

eenveulenmeetebrengen.

Ze brachten het bij Jezus, wierpen

er hun kleren overheen en Hij ging

er op zitten en trok zo Jeruzalem

binnen.

Duiding

Wat betekenen woorden als “die-

naar”en “koning”in Jesaja en Mar-

cus vandaag? Ze klinken eigenlijk

ronduit feodaal, koloniaal en zelfs

patriarchaal.

Wie de eerste wil zijn, moet een die-

naar zijn, zeggen de bijbelteksten.

De machtigen luisteren naar wat

God hen door de stem van kwetsba-

rentezeggenheeft.

“Met een woord wekt Hij mij in

de ochtend, in de ochtend wekt Hij

mijn oor om als een leerling toe te

horen”

Aandachtig luisteren naar de meest

kwetsbare mensen, hun kant kie-

zen en zich dan dienstbaar voor

hen opstellen: is dat niet de uitein-

delijke zin van elke machtspositie?

Maar wie kant kiest voor de kwets-

baren in onze samenleving, krijgt

met tegenkanting te maken. Tegen

de macht opboksen is hard. Wie te-

gen de macht van Assad is, die zal

het geweten hebben. Wie zich tegen

IS verzet, zal het ook geweten heb-

ben.

De ethische richting die ons wordt

aangegeven in de woorden van Jesa-

ja vandaag is dat de politieke en eco-

nomische machthebbers in de eer-

ste plaats aandachtig naar de no-

den van de meest kwetsbaren moe-

ten luisteren. Godsdienst en poli-

tiek zijn niet zo strikt gescheiden!

Dat maken Jesaja en Jezus bij de

evangelistenonsduidelijk.

Niet alleen in de politiek maar ook

in het privéleven in de relatie tus-

sen mannen en vrouwen moeten

mensen afrekenen met macht. Toen

Broederlijk Delen dit jaar haar cam-

pagne voor Oeganda voorstelde heb

ik de werkgroep over feminisme ge-

kozen in hun de strijd voor gen-

dergelijkheid. Ik ben zelf ook in het

verleden op inleefreis met BD ge-

weestnaarRwanda.

Om eten te bereiden moeten vrou-

wen in sommige delen van Afri-

ka hout sprokkelen en water halen.

Vrouwen moeten steeds langere af-

standen lopen om hout te vinden en

water te halen. Onderweg worden

ze vaak seksueel aangerand door

roekeloze handelaars in hout, die-

rensmokkelaars , ... maar het blijft

niet bij deze machtsuitingen. Ook

huishoudelijk geweld komt vaker

voor.

De vraag die partnerorganisaties

van BD zich stelden was: hoe kan

ik mannen en vrouwen met elkaar

in dialoog brengen? Ze maken daar-

voor gebruik van interessante me-

thodiek (Gender Acction Learning

System)

Aan de vrouwen stelt men de vraag:

Waardoor verlies je het meeste ener-

gie? Met die bepaalde methode be-

reikt men dat vrouwen openlijk

durven antwoorden op die vraag.

En het antwoord is: partnergeweld

.

Dank zij deze methode durven ook

mannen te praten en is men te we-

ten gekomen dat mannen hun ener-

gie verliezen omdat ze hun vrou-

wen van ontrouw verdenken. Ze

willen baas blijven over hun vrou-

wen. Opde vraagwaaromze de baas

willen blijven kwam het antwoord

van de mannen: Wij zijn toch

de eerstgeschapenen in het schep-

pingsverhaal van het Oud Testa-

ment!! De schepping van Adam en

daarna pas Eva uit de rib, weet u

nog?….

Ik was totaal verbijsterd….Iedereen

die deze voorstelling van BD mee-

maakte reageerde overigens totaal

verontwaardigd. Zo zie je maar hoe

de bijbel zelfs voor machtsdoelein-

den in het privéleven misbruikt

kanworden….

Samen zorgen voor een betere toe-

komst vraagt in de eerste plaats om

aandachtig naar elkaar te luisteren

en elkaar te bemoedigen. Dat is de

boodschap van Jesaja voor ons pri-

véleven.

De narcissen werden verkocht door

BD ten voordele van o.m de vrou-

wen in Oeganda. Ze kunnen met 15

euro een nieuw kookvuurtje kopen

dat minder brandhout vraagt…daar-

door zijn ze minder onderweg en

minder blootgesteld aan geweld en

blijft er meer hout over. U hebt met

15 euro zo’n vuurtje gefinancierd.

Terug naar de vraag: Wie is eigen-

lijk die Jezus, Koning van de Jo-

den, Marcus gebruikt het 5X in

hfdst 15: de aanklacht van het Joodse

gerechtshof tegen Jezus luidt: Hij

noemt zich “Koning van de Joden”.

Het is een spotnaam en een bedrei-

ging voor de Romeinse machtheb-

bers maar ook van de hogepriesters

en zelfs voor de Joodse aristocratie.

In het OT is alleen God Koning van

de Joden en dat moet Jezus ook ge-

weten hebben. Toch laat Marcus Je-

zus zeggen “U zegt het” m.a.w. “Ik

ben inderdaad de Koning van de Jo-

den”.

De evangelist wil hiermee zeggen

dat Jezus die God uit het OT wel

degelijk is. Maar zijn koninkrijk is

niet van deze wereldorde, en ook

niet alleen in de eindtijd te plaatsen.

Het is hier en nu te realiseren door

hem te volgen door te genezen, te

helenentebemoedigen.

Jezus wordt ook de Messias ge-

noemd, de gezalfde= Hebreeuws/

Grieks Christos. Wat betekent het

omeenGezalfde tezijn?

Het Joodse Paasfeest, Pesach, mag

een bevrijdingsfeest genoemd wor-

den want de bevrijding uit Egyp-

te wordt herdacht. De dag voor

dit grote bevrijdingsfeest gaat Je-

zus eten bij Simon een melaatse.

Er komt een vrouw binnen en die

heeft een kruikje peperdure nardu-

solie uit de Himalaya bij zich en

giet het over Jezus’ hoofd uit. De

nardus is bekend om zijn ontsmet-

tende en dus helende en ontspan-

nende werking. De vrouw giet het

hele kruikje over hem. Het kostte

haar een heel jaarloon! Het is geen

plechtig ritueel maar wel een intiem

gebaar van liefde en waardering.

Nardusolie werd gebruikt omwil-

le van de werking tussen mensen:

de olie versterkt de gevoelens van

liefde en van nabijheid (Hooglied)

Jezus staat in de evangeliën overi-

gens bekend als een man die heel

ontspannen met vrouwen omgaat.

Hij gaf zich over aan dit liefdevol-

le vrouwelijke gebaar. Hij prees de

vrouw zelfs voor haar zogenaamde

verspilzucht en Hij zei expliciet dat

men haar overal ter wereld waar het

evangelie verkondigd wordt in her-

inneringmoestbrengen!Mc.14

Die geur was overigens alleen be-

stemd voor hooggeplaatste figuren

als koningen en priesters. Zo'n

kruik kostte ongeveer een jaarinko-

men, omdat de nardus alleen in de

Himalaya groeit en omdat de olie

met stoomdestillatie uit de wortels

moest worden gehaald. Dat wijst

dus ook heel duidelijk op de bijzon-

dere status van Jezus.", nl. de Ko-

ning maar dan een heel nederige en

eenvoudige koning, die al zijn ta-

lenten vrijwillig inzet om liefdevol

en helend in de wereld te staan en

die gezalfd werd door een gewone

vrouw.

Voorbeden

LiefdevolleGod, totUbiddenwij

Voor de boerengroepen in Oegan-

da en ook in het bijzonder voor

de vrouwen. Dat zij blijven zoe-

ken naar een dialoog met elkaar en

met hun partners om het partner-

geweld uit de wereld te helpen, zo-

dat ze met alle beschikbare energie

kunnen ingaan op kansen die zich

voordoen om hun leven te verbete-

ren: een beter leven voor zichzelf,

hun kinderen en de gemeenschap.

Openonzeoren

voor de vraag achter de woor-

den, voor het roepen dat gesmoord

wordt, voor het nieuws dat wordt

verzwegen.

Openoogenoor

voor de knoppen van hoop die ont-

luiken als groene twijgen in volle

winter:

de stappen naar vrede, de inzet die

gratis is, het groeien van verbon-

denheid, het niet meer zwijgen van

kleinemensen.

Openonshartvoordestem

die vanuit mensen en structuren

diep in ons blijft roepen tot we op-

staan en een keuze maken tot om-

mekeernaarGodenmensentoe.

Uitnodiging om de petitie ‘ Help

honger de wereld uit.’ te onderte-

kenen. Met deze petitie vragen we:

Een rechtvaardig landbouw- en een voed-

selsysteem dat goed is voor natuur en

klimaat, wereldwijd een eerlijk loon ga-

randeert voor de landbouwers, investeren

in boeren die produceren voor de lokale

markt, de productie van gezond, gevarieerd

en betaalbaar voedsel aanmoedigt voor ie-

dereen .

Uit de misviering van Palmzondag in het

DonBoscoCentrum

Voorgangers Majo en Ingrid /Voorzanger

Lieve /OrgelHerman/LectorAnnie

De Koning op de ezel

ZONDER ZORGEN IN DE ZON

Voel jij je ook veel energieker en

vrolijker als de zon schijnt? De

warmte en het licht van de zon be-

zorgen de meeste mensen een aan-

genaam gevoel. Zonnestralen zijn

echter ook schadelijk voor de huid.

Zonnebrand, zonnebank,... verho-

genhetrisicoophuidkanker.

De meeste vlekjes op je huid

zijn ongevaarlijk. Deze goedaardi-

ge vlekjes kenmerken zich door een

duidelijk afgelijnde ronde of ovale

vormeneenhomogenekleur.

Wanneer de normale celgroei ont-

regeld wordt, kunnen gezwellen of

tumoren ontstaan. Er zijn verschil-

lende soorten huidkanker, waar-

van melanoom de meest kwaardaar-

dige vorm is. Het is belangrijk om

regelmatig je huid na te kijken en

om bij elke verandering in je huid

je arts te raadplegen en verdachte

vlekjessnelte latenbehandelen.

Het aantal mensen met huidkanker

is de laatste jaren fors toegenomen.

In Vlaanderen alleen al stellen we

vast dat er een verdrievoudiging op

10 jaar tijd is. Gelukkig kent huid-

kanker een relatief laag sterftecijfer,

maar de kans op huidkanker blijft

vrij hoog: 1 op 5 personen ontwik-

kelt tijdens zijn leven een vorm van

huidkanker en 1 op 75 personen een

melanoom.

Om het belang van zonnebescher-

ming te benadrukken, organiseert

CM-kern Leuven-stad het infomo-

ment ‘Zonder zorgen in de zon’.

Op dit infomoment komt derma-

toloog Stefan Kerre spreken over

hoe we het risico op huidkanker

kunnen beperken. Zonnecrèmes en

het tijdig opsporen van huidkan-

ker spelen hierbij een cruciale rol.

U krijgt op dit infomoment een ant-

woord op onder andere volgende

vragen: hoe kan ik veilig zonnen?

Hoe gebruik ik best zonnecrèmes?

Hoe kan ik alarmsignalen van mijn

huidherkennen?

Op voorhand inschrijven is ver-

plicht.Deelnameisgratis.

Praktisch

Wanneer:

Woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur

Waar:

Romaanse Poort - lokaal A13, Brus-

selsestraat63,3000Leuven

Meerinfoeninschrijven:

Sofie Coene - 016 35 96 00, leu-

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

Organisatie:

CMLeuven-stad



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 12 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 13 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 17 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 19 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 20 april

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

JOUW GLIMLACH...

DE MEEST STRALENDE ZON

bzn

Sint-Franciscus

Woensdag 11 april

20u.:KoorBlijRondeel

Donderdag 12 april

14uur:Seniorencafé

Vrijdag 13 april

VMenNM:ARK-BarMichotte

Zaterdag 14 april

AV:Kalipso

Zondag 15 april

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Maandag 16 april

NM: SAMANA Medewerkerssa-

menkomst

Dinsdag 17 april

NM:Seniorencafé

Woensdag 18 april

NM:SAMANACrea

20u.:KoorBlijRondeel

Agenda

Lezingenreeks faculteit Letteren –

Leuven

Waar trekken we de grens? En waar-

om?

Je ontdekt hoe grenzen onze visie

op de wereld bepalen en ons beeld

vanonszelf.

* Grenzen in de Duitse geschiedenis

18april 2018–GeorgiVerbeeck

* De grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

*Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefania

Marzo

Kostprijs: 15europerlezing

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

lezingenreeks

Voorleesuurtjes indeBib.

Oma’s en opa’s kiezen met zorg de

mooiste verhalen uit voor kinderen

van drie tot zes jaar en hun ouders.

Soms wordt er ook nadien geknut-

seld.

Nestel je rond de voorleesstoel en

genietsamenmetjekind.

Je kan er gratis naartoe en inschrij-

venisnietnodig.

DeBib.Leuven

Tweebronnen, Rijschoolstraat 4, 3000

Leuven

Zaterdag 21 april, 05 mei en 19 mei,

11.00+15.00uur

Woensdag02mei, 15.00uur

FiliaalKessel-Lo

Stadionlaan 4, 3010 Leuven (sportcom-

plex)

Zaterdag 05 mei, 15.00 – 16.30 uur

(Voorlezen)

Woensdag 16 mei, 15.00 – 16.00

(Voorlezen)

Informatie: bib.leuven.be/alfapret

(StadsmagazineLVN–februari2018)

Alfapret

Jij die bent ik zal er zijn voor u,

naam die zin is van ons leven, wees

nabij, word zichtbaar hier en nu,

groei in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt: de minsten zijn mijn

broeders, die vanuit hun wereld tot

ons spreekt, die ons roept te zijn el-

kanders hoeder, leer ons zien uw

Lichtdatopenbreekt. -C.Desoete

4 FEDERATIE FRANDO

Van woensdag 9 mei tot zondag 13 mei

2018

Heb jij ook zo’n sportgoesting,

kom dan naar de sportmolen en

breng je familie en vrienden mee.

We organiseren een actief weekend

in een groene omgeving met ook

aandachtvoordekleinsten.

Planning

- Woensdag: Aankomst vanaf 18 u.

metsoepenbrood

- Donderdag: Mountainbike, wande-

lingofkinderactiviteit

- Vrijdag: Kajakdag of waterpret aan

deriviervoordekleinsten

- Zaterdag: Dynamische groepsactivi-

teitenvoorkleinengroot

- Zondag: Ontbijt, opkuis en, af-

scheid

Het hele gebeuren wordt mogelijk

gemaakt door de inzet van vrijwil-

ligers. Heb je interesse om ook iets

te doen? Zoals: kinderanimatie, een

spel, begeleiden van een activiteit,

nieuwe ideeën… laat het ons weten.

Inschrijven:

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten

-Voor22april2018

- Stort vooraf de volledige som voor

deelneming + gehuurde materialen

+extra’s.

- Minderjarigen kunnen maar in-

schrijven onder de verantwoorde-

lijkheid van minstens een deelne-

mendevolwassene.

- In principe schrijft men in voor

de volledige periode en met actieve

deelnameaanhetprogramma.

- Max. aantal deelnemers: 50 perso-

nen.

Kostprijs:

Ouder van 18 jaar: 20 euro pp/nacht

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

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

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

0 t.e.m. 3 jaar: gratis –Deouders zor-

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueeleenkinderbedje

- Huur kajak of zitplaats in duo: 18

euro.

-Huurmountainbike: 17euro.

- Extra kost voor afschrijving van

sport- en spelmateriaal, vervoers-

kosten, extra verzekering: 5 euro

vooriedereenouderdan10jaar.

De totale prijs kan eenvoudig bere-

kend worden aan de hand van een

online tool (https://lentekriebels.-

info)

Rekening:BE76979380947495

Naam: Smets – Moulin de Belle

Meuse

Mededeling: Lentekriebels 2018 –

voornaam familienaam hoofdboe-

ker

De prijs mag geen bezwaar zijn.

Neembij twijfel contact opmetKris-

tien Smets. De ingeschreven deel-

nemers ontvangen meer informa-

tierond3mei2018

Meebrengen

Basisuitrusting:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak of donsdeken, toiletgerief, pan-

toffels,zaklamp

Naast de basisuitrusting: Voor alle

nevenactiviteiten: stapschoenen of

sportschoenen, sportieve (ravot)

kledij, regenkledij, zwemgerief met

badmuts en spannerke, rugzakje,

drinkbus

Voordekajakkers

- Vaste sportschoenen waarmee je in

hetwaterkanstappen

- Zwemkledij of kleding die natmag

worden(ideaal=wetsuit)

- Reservekledij en regenvestje,

handdoeken

- Een plastic vuilniszak (om je re-

servekledijdroogtehouden)

- Een touw om je boot vast te leggen

- De verhuurder voorziet (kinder)-

zwemvesten en waterdichte tonne-

tjes.

Voordemountainbikers

-Ademendewarmefietskledij

- Nauwsluitende korte of lange

fietsbroek,bestmetinlegkruis

- Regenvestje, drinkbus, rugzakje

- Mountainbike (terreinfiets) is on-

ontbeerlijk (eigenofgehuurd)

- Fietshelm is verplicht. De ver-

huurder voorziet alleen helmen

voorzijnfietsen

- Reserveonderdelen en plakgerief

voorjeeigenfiets

Nietmeebrengen:

Drankjes in wegwerpverpakking,

privé drank en voedsel (tenzij om

uit te delen), muziekinstallatie,

huisdieren,zeurkousen…

Begeleiding: Kristien, Martine,

Veerle,Tim

TelefoonKristien:0472452990

E-mail: Lentekriebels@moulinde-

bellemeuse.be

Molenhuis Bérismenil - Lentekriebels

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat 24, Leuven. Aanvang

14.00u.–Einde15.45u.

Dinsdag17april 2018

X-faktor: verhalen over de onzicht-

barekrachtvandewiskunde

Prof. Giovanni Samaey (Faculteit

Ingenieurswetenschappen)

Dinsdag24april 2018

Michaelina Wautier (1614-1689):

‘Grande Dame’ van de Brusselse ba-

rok

Prof. Katlijne Van der Stichelen (Fa-

culteitLetteren)

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

LEZING IN SENIORAMA

“De toestand van de natie. België

aan de vooravond van de gemeente-

raadsverkiezingen”

doorRikVanCauwelaert, journalist

Datum: maandag 16 april 2018 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

VOETVERZORGING

Woensdag18april2018.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti

aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter

plaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sint-Truiden (14

km)

Donderdag 19 april 2018. Bijeenkomst om

9.25 u station Leuven. Voorzie ge-

makkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekering verplicht. Voor meer

info:015514636

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtocht

Vrijdag 20 april 2018 – ROB Route - vlak

(72km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven met mogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voormeerinfo:016254436

FILM IN SENIORAMA “The

remains of the day” - Verenigde Sta-

ten, Groot-Brittanië – 1993 – 134 minuten

van: Kazuo Ishiguro, Ruth Prawer Jhab-

vala

met: Anthony Hopkins, Emma Thomp-

son

De beroemde confrontatie van

Emma Thompson en Anthony

Hopkins, de huisbewaarster en de

butler, die elkaar weerzien na hun

dienstperiode. Een mooi tijdsbeeld

van de periode vóór WO II, boorde-

volnostalgie.

Datum: vrijdag 20 april 2018 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

GSM/smartphone

Wie problemen heeft met gsm of

smartphone kan een afspraak ma-

ken op het onthaal tel. 016 22 20

14. Enkel Android komt in aanmer-

king. Zorg ervoor dat je toestel op-

geladenis.

Bijdrage: € 5 vooraf te betalen.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven
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