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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Al te vaak beleven we slechts vijf pro-

cent van onze mogelijkheden in ons leven.

Maar er staat natuurlijk geen maat op

onze mogelijkheden. De christelijke tra-

ditie leert dat die oneindig zijn. Als we

ons maar willen keren van het zelf naar de

ander wordt de ontplooiing van onze geest

eindeloos. Wat het Nieuwe Testament ‘be-

kering’ noemt is een totale omkering.

John Main

In de maand juni komen we samen

op maandag 11 juni en maandag

25 juni 2018. Aanvang om 20 uur

in de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Boscocentrum, Ortolanen-

straat 6, Kessel-Lo.

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 7 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 8 juni

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 12 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 14 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 juni

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 6 juni

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 7 juni

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 8 juni

VM en NM: ARK + Bar Michotte

Zondag 10 juni

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 11 juni

VM en NM: SNVL - Vorming

Dinsdag 12 juni

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 13 juni

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

KALENDERBLAAADJE

Bepaalde aspecten van het leven, zo-

als waarheid en gerechtigheid en

trouw komen de mens zo onvoor-

waardelijk heilig voor, dat hij het

verantwoord acht er zijn leven voor

te geven. Omdat het leven van de

mens ernstig en heilig is, ervaart

hij ook de dood van een mens als

ernstig en heilig, in tegenstelling

met het afsterven van al het ande-

re in de wereld. Hij stelt zich dan

ook de vraag of het de dood dan wel

het leven is, dat het laatste woord

heeft over de mens en zijn geschie-

denis. Als het de dood zou zijn,

dan leven wij onder de dictatuur

van de absolute absurditeit. Tegen

dit antwoord komen wij in verzet

omdat daarmee de onvoorwaarde-

lijke ernst van het leven ontkend

wordt. Uit dit contrast nu wordt de

hoop geboren, dat er achter dit le-

ven, juist omdat het heilige ernst is,

een verborgen macht van goedheid,

waarheid en gerechtigheid schuil

gaat, die Heer is over leven en dood.

J. Lescrauwaet

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 juni

10de zo door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor de familie Hunin-

Boogaert

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor en

ensembleOrgel: Herman Baumers

Zondag 17 juni

11de zo door het jaar

Werelddag van de vluchtelingen 20

juni

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Thierry Van Craenem

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 juni

10de zondag door het jaar

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 17 juni

Kristoffelviering en zegening van de

weggebruikers

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: mathieu Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 10 juni

Tiende zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 17 juni

Elfde zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Voorganger: Hermien

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

Molenhuis Bérismenil

Werkweekend van vrijdag 22 juni

tot zondag 24 juni 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, snoeien of wieden...

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

staande houdt.

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

het project met bestaan.

De klusjes die we doen zijn geen

grote werken, maar het dagelijks

onderhoud zodat Het Molenhuis

en haar omgeving, een plaats blijft

waar iedereen thuis kan komen.

Wie de handen uit de mouwen wil

steken voor een deugddoende, ont-

spannende inspanning is welkom

op dit werkweekend. Samen werken

schept dichte banden en dat is waar

het in Het Molenhuis om draait.

Inschrijven:

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusief 3 maaltijden

per dag)

Ouder dan 18jaar: 10 euro per per-

soon, per dag

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

per dag

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

per dag

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

per dag

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

gen zelf voor aangepaste voeding en

eventueel een kinderbedje.

Rekeningnummer: BE42 9799 3935

2954. Op naam van Ivo Hendrickx

Vermelding: werkweekend + data +

naam

Meebrengen:

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak of donsdeken, toiletgerief,

werkkledij, pantoffels, zaklamp

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx,

telefoonnummer 0497 53 29 22

E-mail: ivo@moulindebellemeuse.-

be

Op 27 mei werd het 500-jarig

bestaan van de Blauwputkapel

gevierd.

Eigenlijk dateert de kapel van 1441,

maar een brand verwoestte de kapel

in 1518. Gelukkig bleven de plan-

nen van de oorspronkelijke kapel

bewaard, zodat zij alsnog kon her-

rijzen in vrijwel dezelfde vorm.

Om 10.00 u. was er een feestelijke

viering, voorgegaan door pastoor

Rony Timmermans. Een gelegen-

heidskoor o.l.v. Wilfried Joris zorg-

de voor de muzikale omlijsting.

Daarna was er een receptie aan de

kapel. Gelukkig was het mooi weer,

zodat de receptie deels buiten kon

plaats vinden. De kapel zou te klein

geweest zijn om iedere aanwezi-

ge een plaatsje te geven. Binnen

was er ook een tentoonstelling met

foto's en documenten van de ge-

schiedenis van de kapel. Opvallend

was een foto van vlak na de bom-

bardementen in 1944: de huizen

links en rechts van de kapel wer-

den volledig verwoest, maar de ka-

pel kwam er vrijwel ongeschonden

uit. Schijn bedriegt, want de kapel

onderging in de jaren vijftig nood-

zakelijke restauratiewerken, voor-

aleer zij weer kon gebruikt worden.

Er waren toespraken van de heer

Dirk Vansina, die er op wees dat

de stad inspanningen had geleverd

voor de restauratiewerken enkele

jaren geleden en een toespraak van

pastoor Rony, die vooral benadruk-

te dat Blauwput mag beschikken

over een prachtige kapel (en een

grote hoofdkerk), die ontmoetings-

plaatsen blijven voor de Blauw-

puttenaars, die een hechte gemeen-

schap vormen.

Een blokfluitensemble met basso

continuo zorgde voor het feestelijk

tintje en toonde aan hoe de kapel

qua akoestiek zeer geschikt is voor

kleinere ensembles.

(Wilfried Joris)
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Watweet jijvandeander?

Watweet jijvandeverreander?

Wat weet jij van de dichtbije ander?

Watweet jijvanjecollega?

Wat weet jij van je buurvrouw of

buurman?

Watweet jijvandieendie?

Soms is het moeilijk om net iets

moeilijks met elkaar te bespreken.

En dus bespreken we het langs el-

kaarheen.

En soms is het heerlijk om over el-

kaartespreken.

En dus spreken we ook over elkaar

heen.

Kijk morgen de ander in de ogen.

Steldevragenwaarmeejezit.

Legoptafelwatleeft injou.

Spreeksamen.

Spreekmet.

Nietover.

spreukBondZonderNaam–mei2018

Met slimme inzichten en door-

dachte wijsheden nodigt Bond

Zonder Naam de Vlaming maande-

lijks uit om even stil te staan bij wat

hij of zij denkt en doet. Dit ‘voed-

sel voor de geest’ wil ook je hart be-

roeren en je gedrag inspireren. He-

lemaal gratis, maar nooit vrijblij-

vend.

Je kan de maandelijkse spreuken

aanvragen via de website www.b-

zn.be of op nummer 03/201 22 10.

IN HET PUIN

VAN HET VERLEDEN

LIGGEN DE PARELS

VAN MORGENbzn
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10 mei 2018 Hemelvaart van de Heer

- Hand. 1,1-11 Ps. 47 Ef. 4,1-13 of 4,1-7.11-

13Mc. 16,15-20

Inleiding

Vandaag, veertig dagen na Pasen.

Dat getal op zich heeft een bijzon-

dere betekenis, voorbereiding, af-

zondering (denk aan het woordje

quarantaine), maar ook de beteke-

nis van een generatie of zo je wil

- een mensenlevenlang. Het gaat

over iets waar je door moet, ieder

van ons, een leven lang en elke ge-

neratieopnieuw.

Deuitdagingenvanhetbestaan.

En zo kan je ook deze dag bekij-

ken, er komt als het ware al een

kleine kentering in de rouw na Pa-

sen. Het besef begint te dagen dat

de apostelen “iets”, een bepaalde

opvatting, een bepaalde hunkering

moeten loslaten endat ze - naarmate

de tijd verstrijkt - de kracht zullen

vinden in datgene wat ze ooit be-

leefd hebben om terug krachtdadig

in het leven te staan. Handen aan de

ploeg en in Zijn voetsporen treden.

Datzelfde twijfelen tussen wan-

hoop, teleurstelling en de uitda-

ging om terug op weg te gaan, niet

al dolend maar al wervend, zin-

gen we rechtstaande uit in het ope-

ningslied.

Openingslied: Door de wereld gaat

eenwoord

Doordewereldgaateenwoord

enhetdrijftdemensenvoort:

"Breekuwtentop,gaopreis

naarhet land,dat Ikuwijs.”

HereGod,wij zijnvervreemden

door te luist' rennaaruwstem.

Brengonssaammetuwontheemden

naareennieuwJeruzalem.

Eerste Lezing uit de Handelingen

derapostelen.

Na zijn dood verscheen Jezus aan

zijn leerlingen en sprak met hen

overhetRijkGods.

Zij stelden hem de vraag wanneer

Hij voor Israel het koninkrijk zou

herstellen.

‘Maar Hij gaf hun ten antwoord:

“Het komt u niet toe dag en uur te

kennen, die de Vader in Zijn macht

heeftvastgesteld.

Maar gij zult kracht ontvangen van

de heilige Geest die over u komt, om

mijn getuigen te zijn in Jeruzalem,

in geheel Judea en Samaria en tot

hetuiteindederaarde.”

Na deze woorden werd Hij ten aan-

schouwen van hen omhoog gehe-

ven en een wolk onttrok Hem aan

hunogen. ‘

Uit het evangelie van Marcus (E-

vangelie:Mc16, 15-20)

Jezus geeft zijn leerlingen de op-

dracht uit te gaan over de hele we-

reld en het evangelie te verkondi-

gen.

‘Nadat de Heer Jezus aldus tot hen

gesproken had, werd Hij ten hemel

opgenomen. ‘

‘ De leerlingen trokken uit om

overal te prediken, en de Heer werk-

te met hen mee en schonk kracht

aan hun woord door de tekenen die

hetvergezelden. ‘

Duiding

In de vorige misviering in dit Cen-

trum, de viering van Ingrid en Hu-

bert, stond een verschijningsver-

haal centraal, dat bekeken werd als

een bekeringsverhaal. En dat werd

gekoppeld aan het omgaan met ver-

lieservaringen, met het sterven van

dierbaren en de worsteling die bij

hetrouwenkomtkijken.

Zoals ik al zei in mijn inleiding,

staan de veertig dagen na Pasen, ge-

deeltelijk symbool voor een nieu-

we wending in dat rouwproces, het

lijkt als het ware te dagen in het

Oosten.

In de versie van de Handelingen,

spreken de twee “engelen” de apos-

telen toe, dat ze niet naar de hemel

moeten blijven staren maar dat ze er

vertrouwen moeten in hebben dat

Jezus zal wederkeren. En net daar-

voor, toen ze aan Jezus een concre-

te timing voor het herstel van Is-

rael vroegen, spreekt Hij zelf hen

toe, dat het henniet toekomt vandie

te kennen maar dat ze aan de slag

moeten, en zijn boodschap moeten

uitdragen, niet alleen in Jeruzalem,

in geheel Judea en Samaria maar tot

aandeuiteindenderaarde.

En ook in het Marcusevangelie

worden de leerlingen aangestuurd

om uit te trekken over heel de we-

reld en genezend en weldoend rond

tetrekken.

Terug naar de rouwervaring, iets

dat de meesten onder jullie niet

vreemd is. Hoe lang mag je rou-

wen? Veertig dagen, een jaar? An-

derhalf jaar?Eenlevenlang?

In onze maatschappij, krijg je vaak

niet de tijd die je nodig hebt. En

het is zo'n onvoorspelbaar proces.

Soms denk je dat het ergste voor-

bij is en je voelt echt een soort van

kracht opborrelen en dan op het éne

of anderemoment slaat het pats in je

gezicht en lig je in gruizelementen

op de grond. Soms durf je het ook

niet meer zeggen tegen de mensen

rondom je en soms WIL je het ook

nietmeerzeggen.

Wankel en broos. En toch in Zijn

voetsporen treden. DAADwerkelijk.

Het bekeringsverhaal wordt een op-

drachtsverklaring.

En dan het dilemma, moet je eerst

“uitrouwen” voor je terug “in het

leven” gaat staan, onder de men-

sen komt, naar feestjes gaat, je enga-

gementen volledig weer opneemt?

Of is het ook een stukje omgekeer-

d, dat je zuurstof krijgt om te rou-

wen door juist weer met kleine beet-

jes, wie weet, onder lichte dwang

van vrienden en enigszins met te-

genzin naar buiten wordt geno-

men, ingeschakeld wordt, iets gaat

DOEN?

Misschien is dat het moeilijkste aan

rouwen, het onvoorspelbare van de

timing, de intensiteit, het voorlo-

pige karakter. Dat je soms wel wilt

maar niet kan en somswel kanmaar

niet wilt. En als je wil en kan, dat je

dan toch soms terug naar de leegte

van het gemis wordt getrokken en

dat niet iedereen daar begrip voor

heeft. Om nog te zwijgen over het

schuldgevoel, “mag ik wel geluk-

kigzijn, isdatgeenverraad?”

En toch, toch moet je geloven, dat

er adem komt. Het gemis gaat niet

weg, veertig dagen, een mensenle-

ven lang. Er is geen handleiding

voor. Ieders rouwen is anders, je

kan het niet in iemands plaats doen

en onze goede bedoelingen om el-

kaar te helpen, eindigen vaak in

onhandig gestuntel. En toch, en

toch...Pinksteren wacht aan de hori-

zon.

Geloofsbelijdenis

(=tekst van het lied Het Bronlicht-Kris

Gelaude/ArnoutMalfliet)

Noemen,begroetenenherinneren

wil ikhetbronlicht

indeogenvaneenmens.

ZoalsZijnwoord

dat ons heeft aangestoken, omdat

hetvuurenkrachtbezat.

En dat Zijn lachen was als helder

water, de warme naklank grijpt ons

aan.

ZoalsZijnbeeld

met weemoed nu omgeven, zo diep

iniedersgeestgeprent.

En dat Zijn liefde niet gewist zal

worden, maar eeuwig zingend in

onshart.

ZoalsZijnnaam

met ons bestaan verbonden. En ook

dehoopdiestaandehoudt.

Zie hoe Zijn dagen gloed en geest-

drift kenden. God, berg die schoon-

heidinUwhand.

Noemen,begroetenenherinneren

wil ikhetbronlicht

indeogenvandemensen.

Voorbeden

Wij zijn gekomen om U te ontmoe-

ten op de berg, maar we voelen ons

zo droef en zwak. Help ons om ge-

dreven mensen te zijn. Laat ons zin-

gendbidden.

Laat ons samen de wereld beter maken,

handen reikend van hart tot hart tot ein-

detoe.

Dan zal de wereld de hemel op de aarde

zijn.

Wij staan met trillende benen op

uw berg, en durven niet aan de toe-

komst denken. Soms is zelfs de ge-

dachte aan een toekomst ondenk-

baar. Help ons om de noodzakelijk

beslissingen te durven nemen. Laat

onszingendbidden.

Laat ons samen de wereld beter maken,

handen reikend van hart tot hart tot ein-

detoe.

Dan zal de wereld de hemel op de aarde

zijn.

Wij staan wel op uw berg, maar we

geloven zo weinig in onszelf. Laat

ons in elkaar genade vinden om Uw

werk te doen. Geef ons de durf en de

energie om naar elkaar te gaan. Laat

onszingendbidden.

Slottekst:

Heer onze God, doe ons steeds weer

beseffen dat Uw Rijk in onze han-

denligt:

dat wij elke dag zoveel kansen krij-

gen om wat goedheid, vreugde, vre-

de, liefde door te geven aan mekaar.

Schenk ons nu weer Uw sterkte om

dit te kunnen realiseren en daarvan

te getuigen vandaag, morgen en alle

dagen.

Zending,Zegen

Moge alles wat ons verbindt en

we hier samen gevierd hebben ons

gaande houden en inspireren in

ons leven en werken van alledag,

voor te leggen aan de Ene. En dat

Hij ons daartoe zegene in de naam

van de Vader, de Zoon en de Heilige

Geest.Amen.

Hermien en Majo – Uit de viering van

donderdag 10 mei 2018-O.H.Hemelvaart

inhetDonBosco centrum

In Zijn voetsporen treden

VormingplusOost-Brabant

Nood aan meer duiding bij de ac-

tualiteit? Stil je honger tijdens de

middagpauze! Neem een kommetje

soep, open je brooddoos en sta sa-

menmet een expert stil bij een bran-

dendactueelnieuwsitem.

Afspraak elke derde dinsdagmiddag

vandemaandinDeBib.Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt

één week op voorhand bekend ge-

maakt.

Je kan de lezing ook live volgen via

facebook.

Praktischeinfo:

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

Volgendesamenkomst

Dinsdag 19 juni 2018 - Van 12.15 tot

13.00u.

Plaatsvansamenkomst :

Bibliotheek Leuven, Rijschool-

straat4bus101-3000Leuven

Prijs:Gratis (ookdesoep)

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

sen-de-soep-en-de-feiten-mei-0

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

Tussen de soep en de feiten



Het Damiaanfonds van de KU Leu-

ven reikte de Damiaanprijs uit aan

het Vluchtelingenhuis in Wilsele.

‘Mensen op de vlucht’ vinden er in

de geest vanDamiaan een opendeur

en gastvrije thuis, tijdelijke opvang

en intensieve begeleiding op weg

naareenmenswaardigbestaan.

Het Vluchtelingenhuis is een pro-

ject van de vzw Recht op Migratie.

Het staat open voor alle vluchte-

lingen, met of zonder papieren. De

bewoners krijgen er de ruimte om

even op adem te komen en leven

samen in gemeenschap. Zo worden

ze opnieuw mens en putten ze op-

nieuw moed en inspiratie om werk

temakenvanhuntoekomst.

Een team van gemotiveerde en des-

kundige medewerkers ondersteunt

en begeleidt hen hierbij. Naast dit

team van professionele hulpverle-

ners kan het Vluchtelingenhuis

ook rekenen op de steun van tal-

rijke vrijwilligers en sympathisan-

ten’, zegt Ruben Boon, projectlei-

der bij Project Damiaan Vandaag.

Meerinfoop

www.rechtopmigratie.be

(Leuven actueel – 16 mei 2018 )

Damiaanprijs voor Vluchtelingenhuis Wilsele

Primeur: studenten gaan op kot in

woon- en zorgcentrum Annuntia-

ten, naast het Heilig Hartinstituut

inHeverlee

Vanaf september zal het centrum,

naast senioren, ook studenten

huisvesten.

Het woon en zorgcentrum Annun-

tiaten telt nu 65 senioren. In sep-

tember zullen daar 8 studenten bij-

komen, althans als het project ‘So-

ciopolis’ – opgezet door de directie

van het woon- en zorgcentrum –

succesheeft.

“We willen met het project mu-

ren slopen. Enerzijds tussen jonge-

ren en ouderen, anderzijds tussen

de samenleving en ouderen, en de

zorgsector in het algemeen.”, zegt

beleidsmedewerker Erik Vanleeuw.

“We willen de technische professi-

onele zorg terugbrengen naar zorg

die in de eerste plaats altijd warm,

persoonlijk en hartelijk is. Studen-

ten die bij ons wonen zijn nooit al-

leen.”

Engagement

De splinternieuwe studentenka-

mers – studio’s eigenlijk – kos-

ten tussen de 425 en 475 euro per

maand. Studenten zullen er alleen

mogen wonen als ze zich engage-

ren om een keer per week aan vrij-

willigerswerktedoen.

“Denk aan meewerken in de ani-

matie of een bezoekje brengen aan

onze bewoners. Tijdens de examens

hoeven ze dit natuurlijk niet te

doen”klinkthet.

Daarnaast verwacht de directie dat

ze deelnemen aan een seminarie

van in totaal acht avonden waar-

bij ze in gesprek gaan met sociale

ondernemers in de zorgsector, zo-

als medewerkers van het buurtcen-

trum ’t Lampeke of vzw De Wissel.

“Er zijn enorme creatieve actoren

in de sector. Met het seminarie ho-

pen we de studenten de tools te ge-

ven om zelf sociaal ondernemer te

worden.”

Geïnteresseerden moeten eerst een

motivatiebrief schrijven en nadien

op kennismakingsgesprek komen.

“We willen dat ze echt achter het

project staan en gemotiveerd zijn.”,

zegt Laurence De greef, directrice

vanhetwoon-zorgcentrum.

Inmiddels is er één student die zich

kandidaat heeft gesteld en volgende

week op gesprek zal komen. In to-

taal zijn er acht studentenkamers.

Uniek

Woon-zorgcentrum Annuntiaten

zou het allereerste in België zijn dat

dergelijkeformuleaanbiedt.

“Ik ken er alleszins geen andere”,

zegt Erik Vanleeuw. “De KU Leu-

ven heeft wel het Casa Cura-project

waarbij studenten op kot gaan bij

een senior thuis, maar dus niet in

eenwoon-zorgcentrum.”

Maar zal het wel boteren tussen se-

nioren en studenten die het graag

weleensbontmaken?

Geen probleem, denkt Vanleeuw:

“De senioren bouwen zelf ook al

eensgraageenfeestje.”

Julie Putseys – Het Nieuwsblad 19 mei

2018

Woon- en Zorgcentrum Heverlee

4 FEDERATIE FRANDO

Van 1 april tot 30 september 2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan

je enkele kerken van Leuven en

het Anatomisch Amfitheater gratis

gaanbezoeken.

*Sint-Pieterskerk

Grote Markt – elke dag: 10 tot 16.30

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

*Sint-Jan-deDoperkerk

Groot Begijnhof - dinsdag tot zon-

dag: 13.30–16.30u.

*Sint-Jan-de-Evangelistkerk

Abdij van Park, Heverlee – elke vrij-

dag&zondag: 11.30u.tot17u.

*Sint-Kwintenskerk

Naamsestraat 160A – dinsdag tot

zondag:13.30tot16.30u.

*Sint-Geertruikerk

Halfmaartstraat – dinsdag tot zon-

dag: 13.30–16.30u.

*Sint-Antoniuskapel

Pater Damiaanplein – elke dag: 9

u.-18u.

*AnatomischAmfitheater

Het gebouw uit 1744 werd ontwor-

pen door J.A. Hustin en mee ge-

financierd door H.R. Rega, toen-

malig rector van de KU Leuven.

Doel: de ideale omstandigheden cre-

ëren voor onderzoek en waarne-

ming van het menselijk lichaam. De

studenten zaten rondom op de nu

verdwenen houten tribunes om de

les te kunnen volgen. De stijl is late

barok met rococokenmerken, zoals

de decoratie van het koepelgewelf

laat zien. Naast het theater zijn er

twee lokaaltjes die dienst deden als

bewaar- en voorraadkamer. Sinds

1999 is het gebouw beschermd als

monument.

Minderbroederstraat 50 – dinsdag

totzondag:van13.30tot16.30u.

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000

Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon: 016 20 30 20

toerisme@leuven.be/www.visitleu-

ven.be

Anatomisch amfitheater

KERK & CO - LEUVEN

BABBEL OP ZONDAG

Zondag10juni2018

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

babbel met andere alleenstaanden

ziet zitten? Dan nodigen we je

graag uit op ons maandelijks ont-

moetingsmoment.

Deze gaat door in taverne ’t Pavil-

joen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg

300).

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger

vanSenioramaaanwezig.
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