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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Tot persoonlijke harmonie komen

Eén van de opvallendste kenmerken van

onze tijd is het bijna universele gevoel

dat bij de mensen leeft, dat zij op een of

andere manier terug moeten naar de ba-

sis van persoonlijk vertrouwen, naar de

grond, het fundament van hun leven. Er

bestaat een bijna universele angst om in

een toestand van niet-zijn verzeild te ra-

ken, om het contact met onszelf te verlie-

zen,of om op een zekere afstand van ons-

zelf te leven. James Joyce zei over een van

zijn personages dat ‘hij op een zekere af-

stand van zijn lichaam leefde’. Het was

in zijn eenvoud een schitterende maar ac-

curate diagnose van wat wij vervreemding

zijn gaan noemen.

John Main

In de maand juni komen we nog sa-

men op maandag 25 juni 2018. Aan-

vang om 20 uur in de Stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Boscocen-

trum, 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

De werkelijke menselijke vrijheid

waartoe Christus ons oproept is: de

vrijheid van mensen die in relatie

leven tot elkaar, die op alle gebied

in menselijke verhoudingen leven

en niet in opposities waarin zij el-

kaar dood drukken. Want het is niet

de wet die beklemt en beperkt of in

alles voorziet, voor alles vaste re-

gels heeft of evangelisch is, maar

het is de liefde; de liefde die het goe-

de denkt en ons tot het goede op-

roept. Een goed woord doet ons ein-

deloos meer reageren dan alle wet-

ten bij elkaar.

T. Govaart-Halkes

HERSTELVERBLIJF

Na een hospitalisatie of ernstige

ziekte is een herstelverblijf mo-

gelijk. Tijdens het verblijf ligt de

klemtoon op de verbetering van

de situatie en een terugkeer naar

huis. Er wordt onder meer werk ge-

maakt van de revalidatie, zelfred-

zaamheid, zelfzorg en ondersteu-

ning van de mantelzorg.

Voorwaarden

Lid zijn van CM. Je herstelt na een

hospitalisatie wegens een ernstige

aandoening; van een ernstige ziek-

te, waardoor je thuis tijdelijk niet

zelfstandig kan functioneren. Er is

een behandelplan, opgemaakt door

de behandelde arts. Hierin staan de

taken van het zorgcentrum om de

situatie te verbeteren met het oog op

een terugkeer naar huis. Geen in-

tensieve medische begeleiding no-

dig hebben. Info: www.cm.be (dien-

sten en voordelen, Thuiszorg, Op-

vang, Herstelverblijf)

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

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

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 24 juni

12de zo door het jaar

Familieviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Assistent: Lieven Dries

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Mieke Taillieu

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

Waar liefde is,

is leven.

Mahatma Gandhi

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 24 juni

Afsluiting van het pastoraal jaar -
Dankviering en BBQ
11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Roger Reviers,

echtgenoot Rosette Kleynen

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 17 juni

Elfde zondag door het kerkelijk jaar
10.30 u. Viering

Voorganger Hermien Den Tandt – Lector:

Raf Stabel

Zondag 24 juni

Twaalfde zondag door het kerkelijk
jaar
Geen viering in Don Bosco

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 14 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 juni

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 19 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 21 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 22 juni

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 13 juni

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 14 juni

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 15 juni

VM en NM: ARK + Bar Michotte

Zondag 17 juni

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 19 juni

NM: Seniorencafé

Woensdag 20 juni

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

Bezoek stadhuis
Je kan elke dag de binnenkant van

het prachtige Leuvense stadhuis

ontdekken tijdens een geleid be-

zoek om 15 u. (prijs: 4 euro, tickets

bij Toerisme Leuven).

Meewandelen
Of je kan met ons meewandelen

bij speciale gelegenheden zoals op

Open Monumentendag op zondag

9 september.

Programma op maat
Wil je echt iets speciaal? Contacteer

ons dan voor een programma op

maat.

Of je nu nieuwsgierig bent naar

de geheime ingrediënten van het

Leuvens bier, interesse hebt in he-

dendaagse architectuur, achter de

schermen wil kijken van hippe boe-

tieks, proeven wil van Leuvens lek-

kers, op stap durft te gaan met een

echte kotmadam, onze gidsen ne-

men je graag mee naar de leukste,

vaak verborgen plekken in de stad

en vertellen je onderweg de span-

nendste, boeiendste en grappigste

verhalen.

Met de fiets
Je kan ook mee op de fiets. Rond de

binnenstad ligt een krans van par-

ken en abdijen die ideaal zijn voor

een tochtje met de fiets.

Wat je ook wil zien, welke verha-

len je ook wil horen, welke taal je

ook spreekt, bij Leuven+ ben je al-

tijd welkom!

Bekijk ons programma voor groe-

pen op
www.leuven-plus.be
of bel naar: 0460 97 85 66
Leuven+ - Leuven op maat

Nog niet op Leuven uitgekeken?
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ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
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ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
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Copyright
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worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
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ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
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philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
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Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
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EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
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JefWauters,
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3010 Kessel-Lo
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CarolineVan Audenhoven,
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3001 Heverlee
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Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
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(woensdag niet open)
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3FEDERATIE FRANDO

Pinksterviering Don Bosco paro-

chieKessel-Lo-20mei2018

Welkom op deze Pinksterzondag,

50dagennaPasen.

In de teksten van vandaag willen we

vooral naar voor halen dat verschei-

denheid vernieuwing en enthou-

siasme, nieuw leven kan brengen

en dat we uitgenodigd worden om

grenzenteverleggen.

Inleiding:

Het Pinksterfeest begint, meer dan

drieduizend jaar geleden, met een

oogstfeest, een natuurfeest. Het eer-

ste graan wordt met Pasen geoogst,

maar vijftig dagen later is de oogst

voltooid. Enthousiaste dank om-

wille van de regen en de vruchtbaar-

heid,overvloedenvolheid.

De vijftigste dag is belangrijk: 7 x

7 dagen (7 weken) zijn dan voorbij

gegaan vanaf Pesach. Zeven is het

symbool van Gods aanwezigheid,

het volmaakte getal. Dit offerfeest

wordtWekenfeestgenoemd.

De Bijbel schrijft aan elke jood,

die de eerstelingen van de oogst

komt aanbieden, een geloofsbelij-

denis voor, waarin hij erkent dat de

aarde een gave van God is (Deut. 26,

1-11).

Ook wordt het bijbelboek Ruth ge-

lezen waarin staat dat de opbrengst

van de oogst gedeeld moet worden

met de armen en de vreemdelingen.

Ruth, een vreemdelinge, vindt in

Israëleennieuwonderkomen.

Joodse gelovigen gedenken op het

Wekenfeest (Sjavoeot) ook het ver-

bond dat God met Israël heeft geslo-

ten en de gave van de Tora, op de

berg Sinaï. Joden zien hun Tora als

wegwijzer, naar een goed en recht-

vaardig samenleven. Het doen van

sociale gerechtigheid, zoals het de-

len van de oogst, werd zo onder-

bouwdenverbreed.

Wanneer Mozes terugkomt van de

berg glanst zijn aangezicht. Zeven-

tig oudsten nemen de stenen tafelen

met bevrijdende woorden in ont-

vangst. Volgens de rabbijnen ver-

tegenwoordigen die (70) alle volke-

renvandewereld.

Het christelijk pinksterfeest ver-

wijst naar de beleving van de leer-

lingen van Jezus die bijeen waren

in Jeruzalem tijdens het Weken-

feest. Ze zijn nog aan het bekomen

van de dood van Jezus en van dat

verbazingwekkend bericht van de

opstandingvanhunHeer.

DeGeestdesHerenheeft

Eennieuwbegingemaakt,

Inalwatgroeit en leeft

Zijnademuitgezaaid.

Pinksterverhaal uit ‘ Koning op een

ezel’.NicoTerLindenp.229-231

(…) “Petrus zag dat er steeds meer

mensen kwamen om naar hem te

luisteren. Dat gaf hem moed om

door te gaan. “Jullie weten toch

waar onze profeten van droom-

den? Zij droomden van een wereld

waarin kinderen onbezorgd kun-

nen spelen, waarin grote mensen

geen oorlog meer voeren, waarin de

rijken hun rijkdom met de armen

delen, gezonde mensen zich over

de zieken ontfermen, sterke men-

sen niet bang zijn voor de dood.

En zal ik jullie eens wat zeggen? Ik

geloof dat die droom werkelijkheid

wordt, wanneer wij in de geest van

Jezus leven. Dan komt het konink-

rijk van God, vast en zeker. Amen.

Amen,”zeidendemensen.“

Duiding :

Pinksteren is als een indrukwek-

kend toneel in vier bedrijven. De ac-

teurs heel divers, maar allen zeer

enthousiast om verschillende rede-

nen.

In het eerste bedrijf, bij de (eerste)

oogstfeesten (meer dan 3000 jaar

geleden) brengen de mensen dank

aan God omwille van een geslaag-

de oogst. In de beschrijving van de

oogstfeesten van Israël, in het boek

Ruth, worden ook vreemdelingen

betrokken. Bij het oogsten moeten

de randen blijven liggen voor de ar-

men en vreemdelingen. Zij en ook

de slaven delen in de feestvreugde.

In het tweede bedrijf zijn de en-

thousiaste mensen een groep van

gevluchte slaven uit Egypte. Op de

berg Sinaï krijgt Mozes de ‘wet’, de

Tora als wegwijzer naar het Beloof-

de Land, een rechtvaardige samen-

leving. De 70 oudsten die de stenen

tafelen in ontvangst nemen, ver-

wijzen naar de 70 toen bekende vol-

keren op de aarde. Hier al een beeld

vandiversiteit.

In het derde bedrijf worden de leer-

lingen van Jezus opgevoerd, ze zijn

bijeen op het Wekenfeest. Adem en

Geest en vurige taal. Zopas waren

ze nog verward en angstig en nu

staan ze op uit hun geslotenheid.

Ook hier een verwijzing naar alle

volkeren op aarde. Ze krijgen de op-

dracht om in de Geest te leven van

Jezus en om in alle talen van de we-

reld van hem te getuigen, van zijn

leven,doodenopstanding.

Hoe het komt dat eenieder de leer-

lingen hoorden spreken in de eigen

taal weten we niet, maar we weten

wel dat iedereen de ‘grote daden van

God’verstond.

Het vierde bedrijf dan. Het jaar 2018.

Nu. Dat moeten we zelf invullen.

Wie of wat maakt ons enthousiast,

of voor wie zijn wij aanstekelijk?

We leven in een wereld vol diver-

siteit. In onze steden, dorpen, in

ons land is de hele wereld vertegen-

woordigd, meer dan 70 landen. Hoe

kunnen wij elkaar verstaan in deze

diversiteit?

Wat kunnen we vandaag herken-

nen als de ‘grote daden van God’?

Of zijn het kleine tekens die we

mogen uitvergroten omdat ze leven

mogelijkmaken?

* Op uitnodiging van Femma gin-

gen we onlangs wandelen in Leu-

ven en hoorden we verhalen uit

de hele wereld. We maakten kennis

met het initiatief Hal 5 waar een

sociale kruidenier is, waar Circus

in Beweging een vaste stek heeft,

waar buren mekaar kunnen ont-

moeten…Er was een tentoonstel-

ling van jonge mensen die samen

met een kunstenaar iets moois heb-

ben gemaakt, en wat aan die ‘vast-

gelopen jongeren’ weer moed heeft

gegeven.

* Meer dan 50.000 mensen betoog-

den voor goede pensioenen. Ande-

ren ijveren voor een rechtvaardig

belastingsysteem en echte sociale

zekerheid, voor vrede en gerechtig-

heid. Afgelopen week was er in Leu-

ven een herdenking van de catastro-

fe, de Nakba, voor de Palestijnen. Er

werd gerouwd om de doden in Ga-

za.

* Komen we mensen tegen van wie

ietsuitgaat?

Wat ze zeggen is gemeend, wat ze

doen is echt. Deze mensen stralen

iets uit dat met de Geest te maken

heeft: warmte, goedheid, vrede, ge-

duld, begrip, aandacht voor de min-

sten…We vinden ze ongetwijfeld in

onze parochie, in onze buurt of fa-

milie.

Voorbeden:

Kom, Heilige Geest en geef uw le-

vensadem aan deze wereld. Ont-

steek uw licht in onze duisternis.

Maak ons geestdriftig en vinding-

rijk om in verschillen kansen te

zien. Troost de treurenden en de

moedelozen, geef ademruimte aan

de verkrampten en rust aan tobbers

enrustelozen.

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

Zuiver wat onzuiver is, besproei

wat dor is en genees wat ziek is.

Maak buigzaam wie star is, ver-

warm wie rilt van kou en breng

verdwaalden weer thuis. Voorkom

het kwaad dat wij kunnen doen,

en maak onze inzet dienend en

vruchtbaar. Schenk ons uw vruch-

ten in overvloed: liefde, vrede,

geduld, vriendelijkheid, goedheid,

vertrouwen, zachtmoedigheid en

zelfbeheersing.

Wek uw kracht en kom ons bevrij-

den

Geef ons de kracht om het uit te

houden als wij ons bang en mach-

teloos voelen. Maak ons licht van

uw licht, vuur van uw vuur en laat

ons in alle talen verkondigen dat u

de Geest van liefde bent, die men-

sen bevrijdt en echt doet leven. Geef

ons vrede om helder te zien wat ons

samenhoudt en om te vergeten wat

onsscheidt.Amen.

Tafelgebed

In ieder huis staat een tafel, een tafel

met stoelen, huiselijke kring van

eten en drinken, geven en nemen

en deel hebben aan elkanders lief en

leed.

Ook hier staat een tafel, gedekt met

brood en wijn, teken van mensen

die elkaar zoeken, verder dan eigen

huis en haard, teken van mensen

die elkaar willen vinden in woor-

denvanvrede.

Aan deze tafel herdenken wij wat ons be-

zighoudt.

Wij denken aan wie in moeilijke omstan-

digheden leven,dichtbij enverweg.

Wij denken ook aan onze familie, vrien-

den,medestanders,mensen uit de parochie

die nu niet of niet meer bij ons zijn. Hun

plaats aan onze tafel houden we vrij, we

vergetengeenvanhen.

Zo staat een lange grote wereldtafel

gedekt, met brood en wijn waar ie-

dereenwelkomis.

We geloven in de kleine solidariteit

die we zelf kunnen opbrengen. We

geloven in de grote solidariteit we-

reldwijd, die we kunnen afdwingen

met de kracht van mensen samen.

Zo blijven we werken aan een bete-

re wereld, ons visioen van vrede.

DeGeestvanGodbezielt

Diekoudzijnenversteend,

Herbouwtwat isvernield,

Maaktéénwat isverdeeld.

Dat we gezegend zijn om mensen

te worden zoals we bedoeld zijn:

lief en geladen met kracht. In de

naam van de Vader, Zoon en Heili-

geGeest.

Chris Willocx en Lieve Neukermans – Uit

dePinksterviering inDonBosco

VERSCHILLEN ZIJN RIJKDOM - GEMEENSCHAP IS KRACHT

Gebruik van Het Molenhuis door

derden

Het gebouw kan geheel of gedeelte-

lijk ter beschikking gesteld worden

aan derden indien deze activitei-

ten in overeenstemming zijn met

de geest en de filosofie van de vzw

‘Moulin de Belle Meuse’.Voorrang

en kortingen worden gegeven aan

groepen die aandacht hebben voor

mensen die het moeilijker hebben

inonzesamenleving.

We werken met ons huis in een

vorm van open vertrouwen. Er is

geen conciërge, geen inspecteur die

u ter plaatse viseert. Van de groepen

wordt verwacht dat zij het huis als

een goede huisvader gebruiken en

het in een staat achterlaten zoals ze

het zelf graag hadden willen vin-

den.

Op onze website (www.moulinde-

bellemeuse.be/reserveren) vindt u

onze kalender. Kijk hier of uw ge-

wenste periode nog vrij is. Gebruik

het reservatieformulier om uw aan-

vraag in te dienen. De raad van be-

stuurevalueertelkeaanvraag.

Woonhuis (max. 12 personen) Prijs

pernacht:90euro .

Kamphuis (max.30personen) *

Sociale sector: 125 euro per nacht

Jeugd en scholen: 190 euro per

nacht

Andere gebruikers: 250 euro per

nacht

Ganse huis (max. 50 personen ) *

Sociale sector: 170 euro per nacht

Jeugd en scholen: 260 euro per

nacht

Andere gebruikers: 340 euro per

nacht

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot

16.00 u. op uw vertrekdag. Een weekend

geldt steeds voor 2 nachten. Op aanvraag

kan de raad van bestuur beslissen af te

wijken van de tarieven. Wij vragen een

voorschotvan20%.

Wat verstaan wij onder ‘sociale sec-

tor’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere

gebruikers’?

1.Socialesector

VZW's die tot de Bijzondere Jeugd-

bijstand behoren, initiatieven of

organisaties voor mensen in ar-

moede, voor volwassenen of kinde-

ren met lichamelijke, psychische,

mentale en sociale beperkingen,

MPI’s (o.mBSOenBLO)…

2. JeugdenScholen

Jeugd (jongeren tot 18 jaar) staat on-

der begeleiding van minstens 1 vol-

wassene. Bij scholen betreft het hier

vooral bosklassen voor lager- en se-

cundaironderwijs.

3.Anderegebruikers

-Familiesenverenigingen

Het betreft gezinnen, familiebij-

eenkomsten, verenigingen, vrien-

dengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn

en het samen beleven met respect

voor de natuur en het huis is zeer

belangrijk.

-Vorming

Bezinningsdagen, vormende acti-

viteiten, opleidingen, alternatie-

ve geneeswijzen, meditaties, enz.

Meestal gebeuren deze activiteiten

onderdeskundigebegeleiding.

We willen Vorming als een afzon-

derlijk type van gebruik blijven op-

volgen omdat deze activiteiten goed

aansluiten bij onze krachtlijnen en

om mogelijk samen te werken met

de verantwoordelijken om soortge-

lijke activiteiten te organiseren als

eenMolenhuis-activiteit.

contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulin-

debellemeuse/

Molenhuis Bérismenil



Stadsimker trekt met bijenwagen

destadrond

Dankzij de speciale bijenwagen ho-

pen de stadsimker en het stadsbe-

stuur van Leuven dat de bijenpopu-

latie weer gaat groeien in de stad.

De bijenwagen is een mobiel infop-

untoverbijen.

“Wie in Leuven iets rond bijen wil

organiseren, zoals een workshop,

of een infoavond voor buurtbe-

woners om bijvriendelijke tuinen

aan te leggen,kan de bijenwagen

aanvragen bij de afdeling groenbe-

heer;” zegt schepen van Leefmili-

eu Mohamed Ridouani. “Zo willen

we Leuvenaars informeren over de

wonderewereldvandebijen.”

De bijen hebben het moeilijk in

onze contreien. Hun aantal gaat

erop achteruit door het gebruik van

pesticiden en een mindere natuur-

lijke leefomgeving.

“In Leuven zijn we goed op weg om

daar verandering in te brengen”,

zegt stadsimker Staf Kamers. “Van

heel Vlaanderen hebben wij in Leu-

ven de grootste diversiteit aan bij-

ensoorten. Dankzij de bijenwagen

kunnen we de inwoners nog beter

inlichten over het belang van de bij-

en”.zegthij.

Evenementen

De bijenwagen maakt deel uit van

een groter plan om het aantal bij-

en in Leuven te doen groeien. De

bijenwagen zal op enkele plaat-

sen in Leuven opduiken, zoals op

de ruilbeurs voor bloemen en za-

den, de Leuvense bloemenmarkt, de

open deur van tuinbouwschool De

Wijnpers, het festival Leuven Boert

enzelfsopLeuvenKermis.

(hsb – Het Nieuwsblad – 13 april 2018 )

Leve de bijtjes

DAVIDSFONDS CULTUURREI-

ZEN

Reisdata: woensdag 14 november

totzondag18november2018

Reissom: 2-persoonskamer 975

europerpersoon–

toeslag 2-persoonskamer voor sin-

glegebruik:295euro

Korting voor Davidsfonds leden: 40

euro

Aantal deelnemers:min. 15, max. 24

deelnemers

Algemenereisinformatie

In België zijn heel wat wereldgods-

diensten vertegenwoordigd. Dat

laat reisleider Prahash Goossens u

zien op een vijfdaagse rondreis in

België.

Een kennismaking met het chris-

tendom, het Jaïnisme en het Joden-

dom, het Sikhisme en de Islam, het

BoedhismeenhetHindoeïsme.

Er is ook een lezing door Chris-

tophe Brusch over polarisering en

angst in en door religie in de sa-

menleving.

Inbegrepenindeze reissom:

* De toegangsgelden voor de ver-

meldebezoeken

* Reisbegeleiding en deskundige

toelichting door Prakash Goossens

* Fooien voor lokale gids en chauf-

feurs

* Overnachtingen met ontbijt in

viersterrenhotel Novotel in Meche-

len

* 4 middagmalen, 1 avondmaal in

eenlokaalrestaurant

* Vervoer in comfortabele autocar,

verplaatsingen in Mechelen gebeu-

rentevoet

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

DavidsfondsCultuurreizen

Omnia Travel, Mgr. Ladeurzeplein

15,3000Leuven

Tel.:016243838

E-mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CUL-

TUURREIZEN

Wereldgodsdiensten in België

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Tielt-Winge (18 km)

Donderdag21 juni2018

Bijeenkomst om 9.15 u..Voorzie ge-

makkelijke kledij en stapschoenen.

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 89 39 65 en 016

406013

GELAATSVERZORGING op dins-

dag 19 juni 2018. Je kan van-

af nu maandelijks genieten van

een ontspannende gelaatsverzor-

ging. Maggie komt eenmaal per

maand langs bij Seniorama om je

een rustgevende gezichtsmassage

te geven. Gedurende 45 minuten

zorgt ze voor het reinigen van de

huid, de massage, een masker en in-

dien gewenst een lichte maquilla-

ge. Ondertussen krijg je raad over

hoe je je huid gezond kan houden.

Maggie werkt uitsluitend met anti-

allergischeproducten.

Maak een afspraak via het onthaal

tel. 016 22 20 14 of onthaal@senio-

rama.be. Kostprijs: € 20 te betalen

bij inschrijving. Plaats: Seniorama

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

VOETVERZORGING Woensdag

20 juni 2018. Vanaf 8.45 u. is Vanes-

saRonchettiaanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be. Prijs per ver-

zorgingsbeurt € 25 ter plaatse te be-

talen. Informeer bij uw mutualiteit

naar de korting. Plaats: Seniorama

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

4 FEDERATIE FRANDO

ZOMERSCHOOL IN LEUVEN

Zomerschoolzktmoni’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 jij

je kandidaat stellen om monitor te

worden via zomerschool@leuven.-

beof016272609

(Uit stadsmagazineLVN–mei2018)

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag19 juni2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km)met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

keringverplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 en 016

443245

Fietsdagtochten

Vrijdag 22 juni 2018 - Scherpenheuvel –

Averbode–meestalvlak (85km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuvenmetmogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 44 32 45 of 0476

090617

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag28 juni2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

261095

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA

Dinsdag19 juni–13.05u.

CompostBagCompanyHerent

Code: Z 4 - Bijdrage: € 4 - Gids: van

hetbedrijf

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014
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