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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Als we geduldig en trouw zijn, brengt me-
ditatie ons in steeds diepere gebieden van

stilte. Het is in deze stilte dat we naar het

mysterie van de eeuwige stilte van God ge-
leid worden. Dat is de uitnodiging van

het christelijk gebed: onszelf verliezen en

in God opgenomen worden. Elk van ons

wordt opgeroepen tot de hoogste rijkdom

van het christelijk gebed, tot de volheid

van het leven. We hebben echter de nede-
righeid nodig om dit pad over een aantal

jaren heel trouw te bewandelen, zodat het

gebed van Christus inderdaad de gronder-
varing van ons leven kan zijn.

Paul Harris – “De Stille Revolutie –

366 Daglezingen van Johan Main ”

In de maand augustus komen we
nog samen op maandag 20 augus-
tus. De twee samenkomsten in sep-
tember hebben plaats op maandag 3
en maandag 17 augustus 2018.
Aanvang om 20 uur in de Stille
ruimte “Ademtocht” in het Don
Bosco centrum, 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

Durven wij ons overgeven aan het
licht, dan ontstaat er vrede, telkens
opnieuw. De kramp van onze eigen
eerzuchtige wil, van onze angst
voor het leven en voor de dood, be-
gint los te laten. Een ander neemt de
leiding.
Het leven blijft even moeilijk en er
doen zich geen wonderdadige op-
lossingen van de levensproblemen
voor maar wij kunnen ze beter aan.
We worden frisser, jonger, naar de
ziel en niet zelden ook naar het li-
chaam. Maar het vraagt, zeker aan-
vankelijk, een steeds weer herhaal-
de moedige keuze voor het licht.
H. Fortmann

KALENDERBLAADJE

Nu krijg je parochieblad 32 in je
brievenbus. En we keren met het pa-
rochieblad terug uit vakantietijd en
zetten de gewone regelmaat van we-
kelijks verschijnen weer in.

Nog een verdere prettige va-
kantieperiode gewenst aan u

allen!

Vakantie-

regeling

Zaterdag 22 september 2018 .

Gemeenschapscentrum Don Bosco,

Zaal Instuif

Programma

9.30 u.: Filmvoorstelling The lady

in the van (1 uur en 44 minuten)
11.00 u.: Nabespreking in kleine
groep
12.00 u.: Broodje en koffie

Gratis filmvoorstelling: The lady in

the van

Over ouder worden en eigenwaarde

Regie: Nicolas Hytner

Actrice: Maggie Smith

Verfilming van het waargebeurde
verhaal van een bijzondere relatie
tussen een schrijver Alan Bennet
en een dame die vijftien jaar lang in
een oude bestelwagen woonde, die
ze parkeerde op zijn oprijlaan.
Een film over kwetsbaarheid, een-
zaamheid en waardigheid met sub-
tiele Britse humor.

Inschrijven kan vóór 10 september bij
Lieve Neukermans – lieveneuker-
mans@gmail.com en
Chris Willocx 016/463446 – cockx.-
willocx@gmail.com

Ook na de vieringen met onder-
staand strookje bij Lieve, Chris,
Hermien, Majo en Ingrid.

Spiritualiteitsdag Don Bosco

zaterdag 22 september

Naam: …………………..........
.
E-mailadres: …………...........

Schrijft in voor de filmvoorstelling
“The lady in the van”

9.30 u Film , ………………………..

12.00 u. Broodje en koffie: 8 euro

…………………………………..............

Spiritualiteits-

dag Don Bosco

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 augustus

19de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Woensdag 15 augustus

O.L.Vrouwhemelvaart

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent : Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 augustus

Onze Lieve Vrouw ten Hemel

opgenomen

11 u. Viering
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Myriam Neves
CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 19 augustus

20ste zondag door het jaar B

11 u. Viering
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Mirjam Van Lammeren
CD-muziek: Leo Swinnen

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 12 augustus

Negentiende zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Woensdag 15 augustus

Tenhemelopneming van Maria

10.30 u. Viering
Lector: Bernard Deprez

Zondag 19 augustus

Twintigste 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

VIERINGEN

Op 1 januari 2018 ging Jef Wauters

met pensioen..

Parochianen die na deze datum een
kerkelijke uitvaart in het Don Bo-
scocentrum wensen kunnen ook
dan nog steeds op hem als voorgan-

ger beroep blijven doen.

Jef.w@edpnet.be
016/25 58 92
0485/06 30 38

Kerkelijke uitvaart

in Don-Bosco
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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
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ABONNEMENTEN
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uitsluitend via de parochie.

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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LeegtenaJezus’dood

Na Jezus’ kruisdood is het ge-

voel van verlies bij zijn leerlingen

groot.

Na het afscheid van een geliefde

of van iemand die een bijzondere

plaats heeft ingenomen in je leven,

overvalt je de leegte en de grote stil-

te. Alles smaakt naar verlies, want

zoals vroeger zal het nooit meer

zijn. En niets of niemand kan daar

iets aan veranderen. Het is een leeg-

te die enkel en alleen betekenis kan

krijgen,doorzeleegtelaten.

In die leegte inkijken, geeft een

mens soms het gevoel er zelf in weg

te zinken, zekerheden en houvast,

je ego, de grond onder de voeten

kwijt zijn, zelfs je geloof kwijt zijn.

Zo’n leegte moeten de leerlingen

gekend hebben na Jezus’ dood. Een

hele tijd. Ze zijn vertwijfeld en ver-

weesd. Ze zijn ontgoocheld en ge-

desoriënteerd. Ze zijn de zin van

wat gebeurd is met die Jezus com-

pleet kwijt. Die Jezus is geen Messi-

as. Hij zal hen niet bevrijden van de

machthebbers. Zij geloven dat God

Jezus heeft laten vallen. Dat Jezus

eentotaalmislukteMessias is.

Als je teruggeworpen wordt op je-

zelf na een groot verlies kan je al-

les in een ander perspectief zien, je

ogen worden als het ware geopend

en je stelt vragen bij je levensver-

haal en de zin ervan en misschien

ook bij je geloof en je Godsbeeld

of beelden. Zo ging het ook met de

leerlingen van Jezus die langzaam-

aan zien dat Jezus op een bijzonde-

re manier toch met die God van Is-

raël verbonden bleef en met de gro-

te verhalen van de profeten en met

de Wet van Mozes. In die schijnbaar

eindeloze en hopeloze leegte werd

iets nieuws geboren nl. onze chris-

telijkereligie.

Luisterlied:“Houmenietvast“

Tekst Kris Gelaude; muziek Arnout Malf-
liet

Waariswatblijftvandeliefste?

En welke handen toch namen hem

weg?

Nog draag je hem als dood op je

schouders,

wacht je ontdaan op een morgen

vantroost.

Refrein:
Hou me niet vast. Maar sta op, jij. Ga in
het lichtvanmijnwoord.
Doe het, ontsluit het. Gedenk me. En leef

mevoort.

Openingsgebed-S.deVries

HetPaaslicht

hebt Gij ons gegeven, En tot nieu-

we mensen hebt Gij ons gemaakt.

Met nieuwe ogen mogen wij zien.

Mensen met goede moed, getroost

doorUwGeest.

Blijf onze ogen openen, En ons de

adem geven voor het lied waarin de

bevrijdingweerklinkt,

opdat wij instaan voor opstan-

dingsleven, vrijheid en bloei van

uwmensenkinderen.

Inleidingopdelezing

Lukas heeft een Paasverhaal in drie

delen geschreven. Het derde deel is

delezingvandezezondag.

Devrouwenbijhetgraf.
In zijn eerste verhaal krijgen de

vrouwen niets te zien, enkel te ho-

ren dat de Verrezene te zoeken is bij

de levenden en dat zij zich moeten

herinneren wat Hij hen in Galilea

gezegd heeft. Zij herinneren zich

die woorden en gaan op weg om de

anderen te melden dat Jezus verre-

zen is en het aan de anderen over te

brengen.

DeleerlingenopwegnaarEmmaüs.
In het tweede verhaal gaat het over

de twee die in wanhoop om wat

met Jezus gebeurd is, Jeruzalem de

rug toekeren en onderweg hun ver-

haal doen aan een metgezel waar-

in ze door hun bekrompen blik de

Verrezene niet herkennen. Ze wor-

den echter door hun reisgezel te-

recht gewezen om hun traagheid

van hart en Hij legt hun de Schrif-

ten uit, de Wet en de Profeten, en

breekt met hen het brood. Het aan-

horen van hun gezel die hen de

Schriften verklaarde deed hen open

komen voor wie hun metgezel was.

Lezing:Lucas24,35-48

Jezus verscheen aan zijn leerlin-

gen. Hij maakte hun geest toegan-

kelijk voor het begrijpen van de

Schriften.

Hij zei hun: “Zó spreken de Schrif-

ten over het lijden en sterven van

de Messias en over zijn verrijzenis

uit de doden op de derde dag, over

de verkondiging onder alle volke-

ren, van de bekering en de vergiffe-

nis der zonden in zijn Naam. Te be-

ginnen met Jeruzalem moeten jul-

lievanditallesgetuigen.”

Duiding

Het verhaal van Jezus bij de elf en hun ge-
zellen.

Bedoelt de Evangelist Lucas met

zijn Paasverhaal een boodschap te

geven voor hen die kunnen en wil-

len zién of voor hen die kunnen en

willenhóren?

Het zijn twee verhalen waarin zo-

wel de vrouwen als de twee leer-

lingen door het aanhoren van de

woorden van de Schriften zich be-

keren tot de erkenning dat dankzij

God hun Heer nog leeft, en daar-

naarookhandelen.

Zou Lucas met zijn derde verhaal

ook niet een omkering en bekering

verwoorden waarin niet het zien

het geloof bewerkt maar het horen?

In dit verhaal worden de leerlingen

eerst geconfronteerd met de Verre-

zene ie poogt door de vredewens,

het tonen van zijn wonden en het

eten van vis voor hun ogen bij hen

herkenbaar te worden, maar ze re-

ageren niet als overtuigde leerlin-

gen. Slechts nadat de Schriften voor

hen geopend werden, met dezelfde

woorden ongeveer als aan de vrou-

wen bij het graf en aan de Emmaüs-

gangers, en zij zich ook bekeer-

den tot gelovigen in de Verrijzenis,

eerst dan blijken zij klaar om door

de Verrezene tot getuigen te worden

aangeduid.

Moeten we, of mogen we daarom

dan ook het derde stuk van Lukas’

Paasverhaal niet zien als een ver-

haal van mensen die een bekerings-

ervaring kenden, en van daaruit

gingengetuigen?

Alleen wordt slechts in het der-

de verhaal de opdracht van getui-

gen uitdrukkelijk uitgesproken. De

Verrezene roept hen, die hem tij-

dens zijn leven voor zijn kruis-

dood volgden als zijn leerlingen,

op zich te bekeren en de bevoor-

rechte getuigen van de Blijde bood-

schap te zijn, zonder wie die bood-

schap en de Schriften ons niet zou-

denbereikthebben.

Wij hebben Jezus niet meer in ons

midden zoals de leerlingen, maar

dankzij mensen die Jezus tijdens

zijn leven hier gekend hebben en

die zich terug bekeerden tot zijn

volgelingen,

en door Jezus als zijn getuigen aan-

gesteld werden, hebben wij nu de

Schriften als richtsnoer om Jezus

achterna te leven in dienst van onze

wereldendemensen.

Die Schriften beluisteren wij in

onze vieringen, roepen ons telkens

weer op om ons te bekeren van onze

traagheid van hart, waardoor wij

niet of moeilijk kunnen geloven in

wat God met onze wereld voorheeft,

maar zij roepen ons tevens op om

op onze beurt getuigen te zijn in

woord en daad van de Blijde bood-

schap.

Onze zondagsvieringen blijven in

ere houden is onze manier om die

Schriften richting aan ons leven te

laten geven en Gods goede bedoe-

lingenwaartemaken.

Luisterlied:“Houmenietvast“

Tekst Kris Gelaude; muziek Arnout Malf-
liet

Ziehoedeaardezichopent.

Zij hoort het roepen tot diep in haar

schoot.

Reeds daagt er hoop in bloeiende

bomen.

Leven verrijst met innemende

kracht.

Refrein:
Hou me niet vast. Maar sta op, jij. Ga in
het lichtvanmijnwoord.
Doe het, ontsluit het. Gedenk me. En leef

mevoort.

Geloofsbelijdenis : Dorothee Sölle

Ikgeloof indegekruisigde

Ik geloof in de gekruisigde, die leeft.

In de mislukte, die niet mislukt is.

In de weerloze, die door God niet in

desteekwordtgelaten.

In de liefhebbende, wiens zaak God

totdezijneheeftgemaakt.

God heeft de weerloze niet bewa-

pend, Hij heeft hem niet te gronde

doen gaan, maar Hij heeft hem juist

als die weerloze bevestigd, aange-

nomen en liefgehad – dus opge-

wekt.

In Hem geloven is niets anders dan

ingaan op Hem, dan Zijn weg te

gaan.

Voorbeden

Eeuwige, Levende, luister naar ons

wanneer we bidden. Geef ons een

hart dat groot genoeg is voor de lief-

de. Geef ons een hart dat groot ge-

noegisvoorhetverzet.

Groot isdewereld
Enlangduurtde tijd
Maarkleinzijndevoeten
Diegaanwaargeenwegengaan
Overalheen

Geef ons mensen die nu geschie-

denis schrijven, die bouwen aan

een nieuwe samenleving, die onge-

baandewegengaan.

Geef ons mensen die vol hoop vech-

ten, die hunkeren naar waarheid,

die zich niet laten vastbinden maar

vrijheid eisen voor zichzelf en an-

deren.

Groot isdewereld
Enlangduurtde tijd
Maarkleinzijndevoeten
Diegaanwaargeenwegengaan
Overalheen

Geef ons mensen met een grenzelo-

ze liefde, die weldoen en niet om-

zien, die geen oog hebben voor ras-

sen, kleuren en standen, die het

kwetsbare behoeden en ruimte ma-

ken voor de vele mensen zonder

ruimteindezedagen

Luisterlied:“Houmenietvast“

Tekst Kris Gelaude; muziek Arnout Malf-
liet

Vreesnietdetwijfelof leegte.

Durf haar omarmen, de vragen

voorbij.

Nooit loopt de weg van liefde ten

einde.

Zij is het antwoord dat opricht en

heelt.

Refrein:
Hou me niet vast. Maar sta op, jij. Ga in
het lichtvanmijnwoord.
Doe het, ontsluit het. Gedenk me. En leef

mevoort.

Slotgebed

God,

wij zijn nog steeds onderweg op

zoek naar plaatsen waar het brood

van het leven gebroken en gedeeld

wordt. En waar wij u herkennen

in zo vele mensen in wie wij Jezus

kunnenontmoeten.

Op zulkemomenten wordt hetweer

warm in ons hart en ervaren wij een

intensevreugde.

Laat ons ook zelf deelgenoot wor-

den van het lijden en verdriet van

anderen. Laat ons luisteren naar het

verhaal van kleine mensen. En laat

ons warmte in hun binnenste ont-

steken. Laat ons een vuurwerk van

tederheid ontsteken in de komende

tijd.

IndenaamvandeVader, deZoonen

deHeiligeGeest,Amen.

Ingrid Wezemaal – Hubert Quax – Uit de
vieringLeefmevoortLucas24, 35-48

Gedenk me en leef me voort.

Rondleiding door de Heem-

kundige Kring Vlierbeek op 19

augustus

Hoe is het Vlierbeek vergaan tij-

dens Groote Oorlog? Honderd jaar na

het einde ervan lijkt het ons een

goed moment om op zoek te gaan

naar sporen van de Eerste Wereld-

oorlog in en rond de voormalige ab-

dij. In augustus 1914 werd het cen-

trum van Leuven zwaar geteisterd:

meer dan duizend huizen werden

in de as gelegd, de oude univer-

siteitsbibliotheek ging in de vlam-

men op, honderden burgers wer-

dengefusilleerd.

Ogenschijnlijk ging het er niet zo

hevig aan toe in de omgeving van

Vlierbeek. De abdijgebouwen en de

kerk bleven nagenoeg onbescha-

digd. De abdij bood zelfs onder-

komen en schuilplaats voor om-

wonenden. De Heemkundige kring

Vlierbeek nodigt u uit om te komen

ontdekken waar de vluchtelingen

indekelderskondenschuilen.

De materiële schade bleef hier wel-

iswaar binnen de perken. Maar er

hebben zich dramatische gebeur-

tenissen voorgedaan in en rond

Vlierbeek. We zullen er u over ver-

tellen op het kerkhof waar verschei-

dene grafmonumenten herinneren

aan slachtoffers en vooral aan klei-

ne en grote helden van de beide we-

reldoorlogen.

Afspraak op 19 augustus om 15

u. aan de westerpoort. Deelna-

me: 5 euro, kinderen mogen gratis

mee.

Volgende rondleiding: 16 september. De
Heemkundige Kring biedt dan de klassie-
ke algemene rondleiding op de abdijsite
aan. Vertrek om 15 u aan de westerpoort.

Organisatie: Heemkundige Kring

Vlierbeek

www.abdijvanvlierbeek.be

1918 - 2018 Vlierbeek en de Eerste Wereldoorlog



Naardebasis

Van maandag 20 augustus tot vrijdag 24

augustus2017

Volwassenen die hun ecologische voetaf-

druk willen verkleinen, hun veerkracht

willen verhogen en ervaringen willen

uitwisselen met gelijkgestemden. Terug-

keren naar de basis door het samen berei-

den van plantaardige voeding, lichaams-

werk, creatieve en verbindende activitei-

ten.

Maandagavond vanaf 18 u. verwel-

koming, potluck avondmaal, ken-

nismaking en overlopen van het

programma.

We beginnen de dagen met yoga of

een ochtendwandeling in de prach-

tige omgeving van Het Molenhuis.

Daarna ontbijten we met granen

pap/granola/fruit/soep.

Elke dag is er een workshop na-

tuurdesembrood bakken, zodat ie-

dereen het hele proces zeker kan

meemaken. Je krijgt ook desemmee

naarhuis.

We koken dagelijks samen een

voedzame, zomerse plantaardige

lunch en avondmaal en drinken

thee van de heerlijke munt die rond

de vijver groeit. Binnen het budget

probeer ik volwaardige, biologische

basisproducten aan te kopen. Dat

laat echter geen ruimte voor buiten-

sporigheden. Kan je ze niet missen,

breng dan zelf een pakje koffie, cho-

colade, noten of gedroogd fruit mee.

Ook alcoholische dranken worden

nietvoorzien.

Afhankelijk van de weersomstan-

digheden staan ook ophet program-

ma:

*Zalf maken met plantaardige in-

grediënten: zodat we ook kunnen

opeten wat we op onze huid sme-

ren.

*Project theemuts: met wol, draad,

textiel,… vilten, breien, haken, pat-

chen we een theemuts. Breng hier-

voor het nodige materiaal en de

theepot waarvoor je een theemuts

wil maken mee. Ik zorg wel voor

viltwol (per gewicht te betalen)

en andere viltbenodigdheden, wol-

restjes,haak-enbreinaalden.

*Wandelen,ervaringendelen…

*Ruimte voor inbreng van de deel-

nemers,bvb:

meditatie, massage, dans (biodanza,

5ritmes,…), tai-chi,…

Inschrijven

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten.

Liefstvoor15augustus2018.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs (inclusiefeten)

+18jaar:20europp/perdag

Extrakosten: 20 euro om zalf te ma-

ken

Rekeningnummer: BE34 9799 5691

3590

Op naam van : Els Vanden Wyngae-

rd

Vermelding: Naar de basis + naam +

data

Meebrengen

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak en donsdeken, toiletgerief, war-

me kleren aangepast aan seizoen,

pantoffels, zaklamp, yogamat, kle-

ding waarin je comfortabel kunt

bewegen, handwerkspullen voor

theemuts en theepot, lege zalfpot-

jes, boeken en materiaal voor ac-

tiviteiten die je wil delen, groen-

tjes/fruit/kruiden uit eigen tuin,

lekkers dat je niet kunt missen,

iets voor het eerste avondmaal (pot-

luck),muziekinstrumenten

Verantwoordelijke: Els Vanden

Wyngaerd

Telefoonnummer. 0473/28 44 94

E-mail: els.vanden.wyngaerd@tele-

net.be

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

Verwelkomen wij mensen bij

ons in huis, zonder vooraf te den-

ken dat we er voordeel uithalen.

Neen, gewoon zomaar. Omdat we

van deze mensen houden? Omdat

we hen graag zien. Omdat we een

warm hart hebben voor anderen?

Uit de St.-Franciscus-slotviering 1-7-18

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 9 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 14 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 16 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Sint-Franciscus

Donderdag 9 augustus

14uur:Seniorencafé

Vrijdag 10 augustus

VMenNM:BarMichotte

Zondag 12 augustus

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Dinsdag 14 augustus

NM:Seniorencafé

Donderdag 16 augustus

14uur:Seniorencafé

Agenda

4 FEDERATIE FRANDO

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA Dinsdag 14 augustus – 13.05

u. VZ Wooninrichting BVBA Code:

Z 12 - Bijdrage: € 4 - Gids: van het

Atelier. Info en inschrijven via Ont-

haalSeniorama016222014

VAKANTIECURSUSSEN IN SE-

NIORAMA *WhatsApp voor alle

AndroidSmartphone

Code: Whats 3 – Aantal lessen:

1 – Prijs: € 5 Seniorama: dinsdag

van 14 tot 16.30 u. Datum: 14 augus-

tus 2018. Maximum cursisten: 10 -

Lesgever. Danny De WuIf. Info en

inschrijven via Onthaal Seniorama

016222014

Code: Whats 3 - Aantal lessen: 1 -

Prijs: € 5. Seniorama: dinsdag van

14 tot 16.30 u. Datum: 21 augustus

2018. Maximum cursisten: 10 – Les-

gever: Danny De Wulf. Info en inschrij-

ven via Onthaal Seniorama 016 22

2014

HULP BIJ LAPTOPGEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word jemet 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 upda-

te, upgrade of back-up wil niet luk-

ken. Of … mijn pc doet raar!... Se-

niorama probeert een antwoord op

je vragen te vinden en organiseert

begeleiding bij laptop-gebruik waar

je gedurende 45 min. individue-

le hulp krijgt: echt maatwerk. Al-

leen onderwerpen die in onze cur-

sussen (zie jaarprogramma) aange-

leerd worden, kunnen behandeld

worden. We doen geen herstellin-

gen van hardware. Onze lesgevers

komen niet aan huis. Seniorama

vraagt een bijdrage van € 5. Vooraf

inschrijven op het onthaal is nood-

zakelijk: tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be. Omschrijf

jeprobleem.

Vergeet niet je laptop en de voe-

dingskabel mee te brengen, eventu-

eelookdemuis.
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