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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Eén van de dingen die voor westerlingen

het moeilijkst te begrijpen zijn, is dat me-
ditatie niets te maken heeft met ons pro-
beren iets te laten gebeuren.

Onze verbeelding of onze neigingen kun-
nen ons verschillende ideeën ingeven over

wat er zou moeten gebeuren. Voor som-
migen kunnen dat visioenen zijn, stem-
men of lichtflitsen. Voor anderen, diepe

inzichten en wijsheid. En voor nog ande-
ren een betere controle over hun leven en

problemen.

Maar het eerste wat we moeten inzien is

dat meditatie niets te maken heeft met iets

te laten gebeuren. Het eigenlijke doel van

de meditatie is precies het tegendeel: ge-
woonweg bewust leren worden van wat is.

John Main

In mei mediteren we nog samen op
maandag 28 mei 2018. Aanvang om
20 uur in de Stille ruimte “Adem-
tocht” in het Don Boscocentrum,
Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.
Wie ook eens aanwezig wil zijn,
is welkom. Verwittig even Jos Ver-
meulen.
.
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

Kalender

Het Molenhuis heeft weer enkele
prachtige activiteiten op de kalen-
der staan:

14-18 mei 2018: Wandel midweek
Lente
25-27 mei 2018: Knopkesweekend
22-24 juni 2018: Werkweekend
10-19 augustus 2018; Meerdaagse
werkvakantie
20-24 augustus 2018: Naar de basis

Nog gepland:

03-07 september 2018: Vasten en
zuiveren
21-23 september 2018: Wandelweek-
end Herfst
24-28 september 2018: Wandelmid-
week Nazomer
28-30 september 2018: Stekskes-
weekend
19-21 oktober 2018: Werkweekend
29 okt.-2 november 2018: Verstil-
lende parels

Hoe inschrijven?

Via onze website www.moulinde-
bellemeuse.be vindt u bij ‘Activitei-
ten’ onze kalender. Klik op de ge-
wenste activiteit. Daar vindt u een
link naar ons inschrijvingsformu-
lier.

contact@moulindebellemeuse.be
www.moulindebellemeuse.be
https://www.facebook.com/moulin-
debellemeuse/

MOLENHUIS BERISMENIL

SINT-FRANCISCUS

Zondag 20 mei

Pinksteren

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jacques Mommens
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken
Beelden: Thierry Van Craenem

Maandag 21 mei

Pinkstermaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
CD-muziek

Zondag 27 mei

Drie-eenheidszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Jacques Mommens
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 20 mei

Pinksteren

11 u. Viering opgeluisterd door de
Gospelrats
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 27 mei

Zondag van de Drie-eenheid

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Hilde Pex
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

NIET ALLES

WAT JE KAN TELLEN

IS VAN TEL bzn

DON BOSCO

Zondag 20 mei

Pinksteren

10.30 u. Viering
Voorgangers: Chris en Lieve

Zondag 27 mei

Feest van de Heilige Drieëenheid

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

ZOMERSCHOOL IN LEUVEN

Zomerschool zoekt moni’s

Kinderen van 5 tot 7 jaar die thuis
geen Nederlands spreken, kunnen
van 6 tot 24 augustus naar de Zo-
merschool. Daar bereiden ze zich
spelenderwijs voor op het nieuwe
schooljaar.
Als je 18 jaar of ouder bent, kan je
je kandidaat stellen om monitor te
worden via zomerschool@leuven.-
be of 016 27 26 09
(Uit stadsmagazine LVN – mei 2018)

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 17 mei 2018 om 13.30 u. De
Becker Remyplein, ter hoogte van
de kapel.
De chauffeurs geven een lift tegen
0,10 euro per km.
Voorzie gemakkelijke kledij en
stapschoenen. Verzekering ver-
plicht.
Voor meer info: 016 23 77 59

Dagwandeling: Vossem (18 km)

Woensdag 23 mei 2018

Bijeenkomst om 9.00 u. Voorzie ge-
makkelijke kledij en stapschoenen.
Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 89 39 65 en 016
22 02 52

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtocht

Dinsdag 22 mei 2018 – Zilveren helmen –

vlak (75 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort
te Leuven. Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 22 32 63 of 0478
36 30 37

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 24 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort
te Leuven. Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 40 66 58 of 016
26 10 95

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 29 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort
te Leuven (40 km) met mogelijkheid
tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan
Wijgmaalbrug (25 km).
Verzekering verplicht .
Voor meer info: 016 58 52 86 en 016
44 32 45

VAKANTIECURSUSSEN SENIO-
RAMA

Voor veel senioren is de vakantie
dé periode om eens iets nieuws te
ondernemen zoals tekenen, of ge-
woon iets praktisch te oefenen zoals
talen als Frans, Spaans en Italiaans,
in functie van de reizen.

Een vakantiecursus omvat sessies
van een halve dag en loopt in de
maanden juni, juli, augustus, sep-
tember.
Indien men dat wenst kan daarna de
overstap gemaakt worden naar een
cursus op jaarbasis.

Zich kunnen uitdrukken in de taal
van het land is altijd een belangrijk
voordeel. Daarom bieden we taal-
cursussen aan op maat: in een vier-
tal lessen van een halve dag kan
jij je oefenen in courante uitdruk-
kingen in verband met restaurant-
bezoek, culturele bezienswaardig-
heden, de plaats van bepaalde eve-
nementen, eenvoudige gesprekken

over de gewoonten van de mensen
van het land.

Een overzicht:
Frans

Dinsdag of vrijdag van 9.30 tot 12 u;
op 5, 12, 15, 19 juni 2018
Woensdag of vrijdag van 9.30 tot 12
u. op 5, 7, 12, 14 september 2018

Spaans

Dinsdag of donderdag van 9.30 tot
12 u. op 12, 14, 19, 21 juni 2018
Dinsdag of donderdag van 9.30 tot
12 u. op 11, 13, 18, 20 september 2018

Italiaans

Vrijdag van 9.30 tot 12 u. op 1, 15, 22,
29 juni 2018

Kennismaking met Esperanto

Dinsdag van 9.30 tot 12 u. op 5, 12,
19 juni 2018

Tekenen

Woensdag en donderdag van 9.30
tot12 u. op 6 en 7 juni 2018
Woensdag en donderdag van 9.30
tot 12 u. op 12 en 13 september 2018

Aquarellandschapje

Donderdag van 14 tot 16.30 u. op 26
juli, 2, 9 augustus 2018

Op reis naar het filmverleden – De

jaren ’50 en later

Vrijdag van 14 tot 16.30 u. op 14, 21,
28 september 2018

Seniorama vzw Activiteiten Vanden

Tymplestraat 35, 3000 Leuven

016 22 20 14 activiteiten@seniora-
ma.be www.seniorama.be

We zitten allemaal in een omgeving
en er komen al dadelijk zoveel klei-
ne belangen naar voor die zo een
grote hoop vormen dat we het Gro-
te Belang niet meer zien.

Toch moet je zeggen dat heel veel
mensen er wel toe komen; eenvou-
dige mensen met een heel diepe le-
venswijsheid, je kan ze overal ont-
moeten. Het is ook geen zaak van

geleerd zijn of gestudeerd hebben;
er zijn geleerde mensen die nooit
doordringen tot de kern van het le-
ven.
L. Vander Kerken

Kalenderblaadje
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Leuven+ maakt zomeraanbod be-

kend

Zin om Leuven al wandelend of al fiet-

sendteontdekken?

De gidsen van Leuven+, de vroegere Ko-

ninklijke Gidsenbond, werkten de voor-

bije maanden aan een nieuw zomeraan-

bod.

“Dit jaar zetten we vier nieuwe

wandelingen in de schijnwerpers,

waaronder natuurlijk het 50-jarig

bestaan van mei ‘68”, zegt Leu-

ven+-gidsElsyVandezande.

“De stad Leuven pakt dit jaar uit

met enkele grote projecten, waar-

voor wij ook een passend aanbod

klaar hebben. Een wandeling en een

fietstocht over de Arenbergs in het

najaar, maar ook de wederopbouw

van Leuven na WO I zit in ons

gamma. Onze begijnen hebben een

mysterie ontdekt onder de St.-Geer-

truikerk en dat zullen ze met veel

plezier onthullen in het Klein Be-

gijnhof van Leuven. Er valt heel

watteontdekkendezezomer.”

Al deze wandelingen kan je volgen

op de KUS- en ZOM-wandelingen

als individu, maar kunnen ook ge-

boekt worden als privérondleiding

via de website www.leuven-plus.be

.

Vanaf juni tot eind september kan je

iedere zondag op stap met de begij-

nen naar het Groot Begijnhof, ver-

trek telkens om 11 uur aan de pui

vanhetstadhuis.

Wil jeLeuvenlerenkennen?

Dan kan je op zaterdag in juli en

augustus “Leuven in een noten-

dop” volgen, vertrek telkens om

14.30uuraanhetstadhuis.

Voor de begijnen en de Leuvenwan-

deling kan je tickets kopen in het

toerismekantoor of online op de site

van de stad Leuven. Je betaalt 6 euro

perpersoon.

“Op zondag 6 mei, 10 juni, 2 sep-

tember en 7 oktober om 15 uur bie-

denweeenKUS-wandelingaan.

In juli en augustus kan je iedere

woensdag op stap om 19 uur voor

een wandeling met een specifiek

thema. We kijken er naar uit om sa-

men met jou op stap te gaan door-

heenonsmooieLeuven.”

Het volledige programma vind je

in de folders van Leuven+, bij de

dienst toerisme of op www.leuven-

plus.be

(Ann Peeters – Uit Rondom Leuven –

woensdag25april 2018)

Gidsenbond Leuven+

Het KU Leuven Universiteitsfonds no-

digtuvanharteuitopde

Infonamiddag rond schenken en

legaterenaandeKULeuven

Donderdag14 juni2018

KasteelArenberg,Heverlee

Maak kennis met het KU Leuven

Universiteitsfonds en ontdek hoe u

voor de KU Leuven het verschil kan

maken.

Programma

14.30 u. Ontvangst in de salons van

KasteelArenberg

15.00u.Verwelkoming

door prof. Dr. Luc Sels, rector KU Leuven

15.10 u. ‘Voorstelling van het Uni-

versiteitsfonds’

Hoemaaktuhetverschil?

Mevr. Isabel Penne, directeur Universi-

teitsfonds

15.15 u. ‘Schenken en legateren aan

de KU Leuven en het nieuw erf-

recht’

Em. Prof. Dr. Walter Pintens, KU Leuven

15.35 u. ‘Het nieuw erfrecht doorge-

licht’

Mevr.AnnMaelfait,advocate

15.55 u. ‘Schenken en legateren, uit

het levengegrepen’

Mr.AloïsVandenBossche, erenotaris

16.15 u. ‘Het duolegaat en de ver-

nieuwdeerfbelasting’

Prof. Dirk Michiels, notaris en gastpro-

fessorKULeuven

16.36u.Vragenronde

met ererector RogerDillemans, de sprekers,

mevr. Nadine Loenders enmevr. Lotte Ru-

del (juridischeadviseurs)

17.00u.Slotwoord

Em. Prof. Dr. Roger Dillemans, ererector

KULeuven

Receptie

Meer info en registreren: www.ku-

leuven.be/mecenaat/geefomkennis

Vragen? universiteitsfonds@ku-

leuven.be–Tel.016323739

KU Leuven Universiteitsfonds



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 17 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 18 mei

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 22 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 24 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 25 mei

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 16 mei

NM:SAMANACrea

20uur:KoorBlijRondeel

Donderdag 17 mei

14uur:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 18 mei

VMenNM:BarMichotte

Zondag 20 mei

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 22 mei

NM:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 23 mei

20uur:KoorBlijRondeel

Agenda

Van1april tot30september2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan

je enkele kerken van Leuven gratis

gaanbezoeken.

Sint-Geertruikerk

Deze kerk van de voormalige Sint-

Geertrui abdij was midden in de

12de eeuw niet meer dan een ge-

bedsruimte. De kerk zelf werd tus-

sen de 13de en de 15de eeuw opge-

trokken. In de kerk bevindt zich

Sint-Geertruikerk

een merkwaardig laatgotisch koor-

gestoelte. De stenen torenspits staat

bekend als ‘de toren zonder nagels’

omdat die zonder een enkele nagel

werd opgebouwd. Deze is een van

de zeven wonderen van Leuven en

dateertuit 1454.

Halfmaartstraat – dinsdag tot zon-

dag: 13.30–16.30u.

Sint-Pieterskerk

In de 15de eeuw startten de Leuve-

naars met de bouw van de gotische

kerk. De torens zijn nooit voltooid

door grondverzakkingen omwille

van de onstabiele bodem. Binnen

in de kerk is de M-Schatkamer van

Sint-Pieter de grote publiekstrek-

ker. Je vindt er ‘Het Laatste Avond-

maal’ van Dirk Bouts. Ook de cryp-

te van de vorige romaanse kerk, de

gotische sacramentstoren van Ma-

thieu de Layens en de doopvont uit

1490 zijn het bezichtigen waard.

Het belfort is erkend als Unesco

Werelderfgoed.

Grote Markt – elke dag: 10 tot 16.30

u.; zon- en feestdagen: 11tot 16.30 u.

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000

Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon:016203020

toerisme@leuven.be/www.visitleu-

ven.be

Sint-Pieterskerk

Kerk & Co - Leuven

De Maand van de Opvoeding draait

dit jaar rond het thema ’opvoeden is

samenspel’.

Hoe kunnen kinderen in onze su-

perdiverse samenleving opgroeien

totechtewereldburgers?

Met lezingen en workshops helpt

de Maand van de opvoeding je zoe-

ken naar antwoorden. Zo leer je

bij over peuterpuberteit, straffen en

belonen en kan je aansluiten voor

eenworkshopbabymassage.

Op woensdag 23 mei volgt naar goe-

de gewoonte het afsluitende gezins-

feest. Van 12 tot 16 uur zijn alle ge-

zinnen welkom in het Huis van het

Kind (Savoyestraat 4, Leuven) en

de tuin van M-museum Leuven om

te picknikken en samen te genieten

van gratis activiteiten voor klein en

groot: knutselen, spelen, naar ver-

halen luisteren, circuskunsten uit-

proberen, relaxen tijdens de fami-

lieyogaennogveelmeer.

Inschrijvenisnietnodig.,

Inlichtingen:

www.huisvanhetkindleuven.be/

maand-van-de-opvoeding

(Uit stadsmagazineLVN–mei2018)

lezingenreeks

Wereldburgers in wording

FEMMA Zingeving

Een tocht naar Vilvoorde langs ver-

halenuitonzewereld

Vrijdag25mei2018

Met de waterbus van Brussel naar

Vilvoorde..

Nieuwe verhalen in de oude Kruit-

fabriek

Vrouwen vertellen over de sluiting

vanRenault (film)

Sterke verhalen van mensen die

vluchten

Warme verhalen over mensen in ar-

moede

Anders Luisteren naar al die verha-

lenuitonzewereld

*09.30 u. Welkom in het Noord sta-

tion van Brussel (bord dienstverle-

ning)

*10.00 u.: Met de waterbus van

SainctelettenaarVilvoorde.

Bezoek aan de oude kruitfabriek

met tal van verrassende ontmoetin-

gen.

Uitwisselen van warme en sterke

verhalen.

(Warm-kracht,Zennelab,…)

* Rond 15.30 u.: Terugreis vanuit

stationvanVilvoorde

We brengen mee: picknick, flesje

water, stevige stapschoenen en wat

(nieuwe)vriendinnen…

Neemcontactopmet:

robberechts.rita@telenet.be
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23 MEI HET DEPOT LEUVEN

Op 23 mei wordt er het 2de be-

nefietconcert ten voordele van de

Zorgcirkels Jongdementie georga-

niseerd in Het Depot te Leuven. Op

het concert van De Laatste Show-

band in juni vorig jaar kregen we

zo veel positieve reacties dat we be-

sloten om van dit concert een tradi-

tietemaken.

Zoals jullie weten hebben we onze

goede vriend Luc (parochie Blauw-

put) vorig jaar veel te vroeg verlo-

ren. Om Luc te eren zal het con-

cert vanaf nu de naam ‘MUSIC FOR

LUC’krijgen.

Met de opbrengst van het con-

cert van vorig jaar hebben we een

VW Transporter aangekocht waar-

mee de bezoekers van ‘Het Ontmoe-

tingshuis’ uitstappen kunnen ma-

ken. Het geld werd dus zeer nuttig

besteed.

Jan Hautekiet, ambassadeur van

ons project, was opnieuw onmid-

dellijk bereid om op 23 mei te con-

certeren. Samen met Ben Crabbé,

ook ambassadeur van ons projec-

t, Filip Bollaert, Bert Embrechts en

Henri Ylen vormen ze The Philips.

The Philips brengt 90’ COVERAM-

BIANCE van de jaren ’50 tot nu. Eli-

ne De Munck, Guy Swinnen en de

Leuvense legende Big Bill zijn spe-

cial guests. Er is geen playlist ….

het publiek vraagt, zij spelen! Nu al

ambianceverzekerd!

Na het concert is er voor de honge-

rige magen nog de foodtruck Würst

on Tour van Jeroen Meus. Jeroen

was jaren lid van Chiro Blauwput

waarLuceenicoonwas.

We hopen dat jullie er bij zijn op 23

mei inHetDepot.

Er zijn 2 soorten tickets nl een

‘concertticket’ en een ‘concerttic-

ket + Würst’. Tickets kan je ko-

pen op de voorverkooppunten en

via deze link: info over het con-

cert, ticketing, aanvraag ‘Partner-

brochure’ via erik@mertensschoe-

nen.beof0475/76.70.86

Totdan

Voorverkooppunten: Kapsalon

Rudi – Kerkstraat – Kessel-Lo / Frit-

hoek, Holsbeeksesteenweg – Kes-

sel-Lo / De Wingerd – Wingerd-

straat–Leuven/

Mertens schoenen – Mechelsestraat

-Leuven

Zorgcirkels jongdementie

Op zaterdag 19 mei 2018 trapt Leu-

ven Orgelstad samen met Leuven

Bells de zomer op gang met ‘Leuven

orgeltenbeiert’.

Vanaf 8.30 u. geniet je op diverse

locaties in de stad van de mooiste

draaiorgelmuziek. ’s Middags kan

je luisteren naar ‘orgel & hop’ in de

Sint-Geertruikerk, en met een com-

biticket kan je daarna lekker lun-

cheninBistroConvento.

Vanaf 14 uur kan je deelnemen aan

een orgel- en beiaardwandeling. Je

maakt tussenstops in de Sint-Geer-

truikerk, de Sint-Jozefkerk, SLAC/-

Conservatorium en de Predikhe-

renkerk, waar je wordt getrakteerd

op een combinatie van orgel met

respectievelijk taiko, elektrische gi-

taar,drumsenhiphop.

De allerjongsten kunnen hun or-

gelkunsten oefenen in de Predikhe-

renkerk tijdens ‘Orgel voor Kids’.

Inlichtingen: za 19/05/diverse loca-

ties/info & tickets: www.leuvenor-

gelstad.be

(Uit stadsmagazineLVN–mei2018)
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