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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Meditatie is een geschenk dat zo’n dui-

zeligwekkende proporties kan aannemen

dat we er enkel geleidelijk en met zacht-

heid een antwoord op kunnen geven. Als

we eraan beginnen kunnen we er de enor-

me pracht en wonder niet helemaal van

begrijpen. Telkens wanneer we terugkeren

om te mediteren, gaan we die realiteit een

beetje dieper binnen, met een beetje meer

vertrouwen.

Paul Harris – “De Stille Revolutie –

366 Daglezingen van Johan Main ”

Deze 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 september 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 16 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 21 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 23 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

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

Sint-Franciscus

Donderdag 16 augustus

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 17 augustus

VM en NM: Bar Michotte

Zaterdag 18 augustus

Ganse dag: Gastvrij Michotte

Zondag 19 augustus

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 21 augustus

NM: Seniorencafé

AV: BuurTTeateR

Woensdag 22 augustus

NM: SAMANA

Donderdag 23 augustus

14 uur: Seniorencafé

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 augustus

20de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 26 augustus

21de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Guy Saenen

Orgel: Raoul Vereecken

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 augustus

20ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mirjam Van Lammeren

CD-muziek: Leo Swinnen

Zondag 26 augustus

21ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

CD-muziek: Leo Swinnen

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 19 augustus

Twintigste zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 26 augustus

Eenentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

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

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA Dinsdag 21 augustus – 14.00

u. Voorgoed verdwenen in Leuven?

Code: Z 13 - Bijdrage: € 4 - Gids:

Marc Ruysen

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama 016 22 20 14

VAKANTIECURSUSSEN IN SE-

NIORAMA

*WhatsApp voor alle Android

Smartphone. Code: Whats 3 - Aan-

tal lessen: 1 - Prijs: € 5

Seniorama: dinsdag van 14 tot 16.30

u. Datum: 21 augustus 2018. Maxi-

mum cursisten: 10 – Lesgever: Dan-

ny De Wulf. Info en inschrijven via

Onthaal Seniorama 016 22 20 14

Frans

Seniorama organiseert een nieuwe

vakantiecursus in de vorm van een

workshop waarbij het converseren

ondersteund wordt door beelden,

klanken en handelingen.

Voor de sessie in september is het

thema: ‘souvenirs de vacances en

France’.

Onder de enthousiaste begeleiding

van Myriam Scoyer wordt die work-

shop al een beetje vakantie. Code:

F2/V. Seniorama: woensdag of vrij-

dag van 9.30 tot 12 u. Data: 5, 7, 12, 14

september - Aantal lessen: 4 - Prijs:

€ 20. Lesgever: Myriam Scoyer. Info

en inschrijven via Onthaal Senio-

rama 016 22 20 14

Cursussen

Seniorengym “Blijf fit”: elke dins-

dag 9u30 tot 10u30 (niet tijdens de

schoolvakantie) - prijs € 3 per les of

€ 25 voor beurtenkaart van 10 les-

sen

Inschrijven is noodzakelijk voor

alle cursussen

Ontspanning

Buurtkar: op het pleintje aan Heu-

velhof 4 – elke woensdag van 14 tot

15u30 van 13 juni tot en met 26 sep-

tember – breng je glas/tas mee, wij

vullen ze met iets lekkers

Op pad met Ad: donderdag 23 au-

gustus van 13u30 tot 18u30

Zangnamiddag: donderdag 30 au-

gustus van 14u tot 15u30

Hobbycafé: elke donderdag van 14u

tot 16u – vrij aansluiten

Gezelschapsspelen: elke woensdag

van 14u tot 16u spelen we Rummi-

cub en schaken – vrij aansluiten

Petanque: iedere dag vrij spelen als

het weer het toelaat + tweewekelijks

op maandag (1e en 3e van de maand)

in groep van 14u tot 16u

Kaarten: elke woensdag- en vrijdag-

namiddag vanaf 13u.

Cafetaria: open alle dagen van 13u30

tot 16u30

Leeshoek: dagelijks kranten en tijd-

schriften ter beschikking

Tentoonstelling: Marina Hugaerts

van 1 juli tot 30 september (vrij te be-

zichtigen tijdens de openingsuren)

Dienstverlenende activiteiten

Eigen busvervoer: voor sommige

activiteiten wordt het busje ingezet

om van en naar het centrum te ko-

men – prijs €2 per enkele rit - info

aan het onthaal

Middagrestaurant, elke werkdag: 3

gangen menu voor € 7 - maal-

tijdkaart 5 maaltijden - €35 – al-

leen hoofdschotel €5 – spaghetti (€

4,50) of lasagne (€5,50) - bestellen

ten laatste 1 dag voordien, voor 10u.

Nu ook vegetarische maaltijd moge-

lijk (meer info aan het onthaal)

Gemeenschapswachten: je kan te-

recht bij hen met allerhande vragen

– donderdag 26 juli van 13u30 tot

14u30

Dringende boodschappen: (maan-

dag - en vrijdagvoormiddag) inlich-

tingen aan het onthaal – prijs €

1,20/beurt – € 3,50/ vijfbeurten-

kaart

Samenwerking met thuisdiensten

van OCMW Leuven: poetsdienst,

gezinszorg, klusjesdienst, oppas-

hulp, maaltijden aan huis

Samenwerking met vzw Leuven

Hageland Mobiel : Vervoer van

mensen met mobiliteitsproblemen

– inlichtingen aan het onthaal

Samenwerking met de gezelschap-

dienst van Seniorama – inlichtin-

gen aan het onthaal

Stertelefoon: een vrijwilliger van

het dienstencentrum belt je op –

gratis. Meer info op het nummer

van de stertelefoon 016/24 84 61 of

aan het onthaal

Sociale dienst van OCMW: Waran-

delaan 2 (bovenste verdieping van

het LDC) – op afspraak

Bezoek aan huis ism Samana CM:

voor meer informatie 016 55 55 11

Openbare computerruimte: elke

maandag- woensdag- en vrijdagna-

middag tussen 13u30 en 16u30 – be-

geleiding is voorzien – gratis - in-

schrijven is noodzakelijk vooraleer

men een computer gebruikt

Pedicure (€21) en Manicure (€13)

op afspraak

Wassalon: open elke werkdag van 9

tot 17u - €1,80 voor een jeton (was-

product inbegrepen)

Strijken: je kan je strijk komen

doen – prijs €0,50 per halfuur

Hometrainer staat ter beschikking

van degene die wil fietsen – iedere

werkdag tussen 9u en 17u – eerst

aanmelden aan het onthaal.

Buurtwerking: welkom nieuwe bu-

ren en koffiekar

Welzijnsbureau Warandelaan (tel

016 55 56 91) en sociale dienst

OCMW (tel 016 55 56 98) : op af-

spraak

Bibliotheek: elke woensdagvoor-

middag van 10u45 tot 11u45 we be-

schikken over gewone boeken, een

beperkt aantal grootletterboeken en

een wisselcollectie van de biblio-

theek van Kessel-Lo. Voor slecht-

zienden bestaat de mogelijkheid om

boeken te beluisteren.

Voor mensen die zich niet meer

kunnen verplaatsen bestaat er ‘de

bib aan huis’

Wil je deel uitmaken van een tof

team vrijwilligers? Binnenkort wil-

len we starten met een nieuw

buurtproject waarvoor we vrijwil-

ligers zoeken.

Neem contact met ons op.

Schenk eens een cadeaubon! inlich-

ten en aankoop aan het onthaal.

Inlichtingen, afspraken en in-

schrijvingen elke werkdag van 9u

tot 17u (tel.016/55 55 11)

tervlierbeke@zorgleuven.be

Raadpleeg ook LDC nieuws voor

meer informatie over reserveren,

annuleren en verzekering.

Ter Vlierbeke - augustus
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De Franse kunstenaar Arcabas heeft een

prachtig schilderij gemaakt over de op-

standing van het meisje. Centraal de ver-

bonden handen van Jezus en het meisje -

en Jezus die haar als het ware optrekt van

haar bed. Daaromheen de verbaasde, ver-

wonderde, gelukkige gezichten van de leer-

lingen en de ouders van het meisje. Maar

de verbeelde intimiteit en transcendentie

in dat moment tussen Jezus en het meis-

je geven voeding aan het idee dat het hier

gaat over de ontmoeting van iedere mens

met God.

Inleiding

In de voorbereiding van deze vie-

ring stuitte ik op het schilderij van

de Franse schilder Arcabas. Arcabas

is de artiestennaam van Jean-Marie

Pirot (Metz - Frankrijk, 21 maart

1926), een Franse schilder en beeld-

houwervanreligieuzekunst.

Links van Jezus bevinden zich Ja-

ïrus en zijn vrouw. Vader Jaïrus,

in het kardinaalsrood met een ge-

bedskeppeltje op het hoofd, heft

zijn handen omhoog in een gebaar

van verwondering en eerbied. Maar

het is vooral de figuur van zijn

vrouw, die in het evangelie niets

zegt, die in het schilderij onmiddel-

lijk de aandacht opeist. We beluiste-

ren vandaag twee teksten vanuit het

standpuntvandemoeder.

Uit de Tekst van Iny Driesen bij het

schilderijvanArcabas

Daarisdeman!

Ze zeggen dat Hij woorden heeft

van leven. Ze zeggen dat Hij het

woordisvanleven.

MaarHij iszogewoon.

De dochter van Jaïrus

Maar uit zijn woorden klinkt de

kracht van het eerste scheppings-

woord.

"Meisje, staop!"

Dan plots beweegt je hand onder de

mijne, stroomt warmte uit je huid,

plooien je lippen in een glimlach en

zit jerechtop!

Geenwoordenmeerinmij,

alleen de diepe stilte van het wonder

vanhet leven als op de eerste dag dat

jijgeborenwerd.

Ik kijk nog even naar demandie jou

zijnhandreiktenzichzelf.

IkziehoegewoonHij is.

Zijn kracht huist in dit gewone en

wordt daardoor wonderlijk groot.

Wantjij staatop!

Nu heb ik eindelijk begrepen dat

in een gewone man, in een gewo-

ne vrouw, een groot geheim kan

schuilgaan.

In dat klein beetje tederheid en

warmte, in de weinige woorden en

gebaren van genezing die wij vin-

den in ons binnenste schuilt het

wonder.

Iny Driesen, "De kracht van het woord",

p. 31-36.

Lezing: Zoals haar moeder haar ziet

Wat er met haar is gebeurd, zal

ik nooit vergeten, maar wat er aan

haar is veranderd, daar kom ik

nooit achter. Ze vertelt het mij niet,

misschien gaat het mij ook niet aan.

Ze kijkt rond met andere ogen en

ik zie haar met andere ogen. Dat is

zo sinds ze is teruggekeerd uit de

dood.

Het is alsof het mijn kind niet meer

is. Ja ikweet wel, ik heb haar gebaar-

d, ze is van mij en mijn man, ze

heeft zijn neus en mijn mond. We

wilden graag kinderen en we waren

dolblij toen ze kwam. We houden

zielsveel van haar, ze hoort bij ons.

Alleen ben ik daar de laatste tijd niet

zo zeker meer van. Ze is mijn doch-

ter nog wel, maar ze is mijn bezit

niet meer. Misschien is ze dat wel

nooit geweest. Misschien moet ik

dat leren inzien, dat ze niet het pro-

ductvanhaarouders is.

Ze heeft haar leven niet meer aan

mij te danken maar aan Jezus. Ze

is een volstrekt eigen wezen gewor-

den. Ze kijkt met eigen ogen de we-

reld in, nieuwsgierig en onbevan-

gen. Ze loopt zo open en onbevreesd

de mensen tegemoet, het is alsof ze

niet eens beseft dat het een wonder

isdatzenogleeft.

Ik begin haar kwijt te raken en daar

heb ik het moeilijk mee. Maar dat

hoort erbij en eerlijk gezegd lucht

het me ook op. Haar geluk hangt

niet van mij af, dus ik kan haar vrij-

laten.

Ze is geen kind van mij meer, maar

eenkindvanGod.

Hetwordttijdhaarte latengaan.

Uit: ‘Als er een God is’ Karel Eykman p 99

Duiding

De dood is Jezus voor. Uit het huis

van Jaïrus komt de slechte bood-

schap dat het meisje gestorven is. Je-

zus sust het gemoed van de radelo-

ze vader. Hij moet niet bang zijn en

blijvenvertrouwen.

Jezus laat de menigte achter en al-

leen Petrus, Jakobus en Johannes

mogen hem vergezellen naar het

huis van Jaïrus. Bij het huis staan

mensen te wenen en te jammeren.

Jezus gaat met zijn drie gezellen,

weg van de opdringerigheid van

mensen, naar binnen en roept het

meisje op uit haar slaap. Stomver-

baasd ziet iedereen het meisje le-

vendenwelrondlopen.

Alleen de echte insiders hebben

weet van wat er zich binnenska-

mers heeft afgespeeld. De ouders ne-

men de zorg voor hun kind weer

op, wellicht met andere ogen , zoals

we in de beide lezingen hoorden.

Maar was het kind nu echt dood of

niet? Het verhaal onthult het niet

echt. Wat we weten is dat het meisje

steeds genoemd wordt als de doch-

ter van Jaïrus en niet bij haar ei-

gen naam. Zij is de dochter van. Zij

is twaalf jaar. Het meisje staat op de

drempel van de volwassenheid, ze

heeft de leeftijd van menstrueren en

vrouw worden, van uitgehuwelijkt

worden en trouwen. Het is een zeer

ingrijpende verandering van haar

bestaan. Op deze leeftijd wordt zij

geroepen om in vrijheid en verant-

woordelijkheid te leven, als ‘doch-

ter van de wet’, bij Bath Mitswah.

Vader Jaïrus moet zijn dochter los-

laten en haar eigen weg laten gaan.

Misschien is zij voor hem wel

dood, omdat hij als de dood is voor

de grote boze wereld die haar te

wachten staat. Zij is niet langer pa-

pa’skleinemeisje.

Voor ouders een moeilijke periode,

ik spreek uit ervaring, je moet je

kinderen loslaten, en ja, soms hou

je je hart even vast, maar gelukkig is

er ook vaak een soort van vertrou-

wendathetwelgoedkomt.

We kennen allemaal wel de beroem-

de verzen van de dichter Kahil Gi-

bran:’ Je kinderen zijn je kinderen

niet’.

De moeder in het verhaal van Eyk-

man verwoordt het ook zo: ‘Ze is

mijn dochter nog wel, maar ze is

mijn bezit niet meer. Misschien is

ze dat wel nooit geweest. Misschien

moet ik dat leren inzien, dat ze niet

hetproductvanhaarouders is.’

Ook jouw identiteit als ouder ver-

andert. De moeder zegt:’ Ik begin

haar kwijt te raken en daar heb ik

het moeilijk mee. Haar geluk hangt

niet van mij af, dus ik kan haar vrij-

laten. Het wordt tijd haar te laten

gaan.’

Loslaten speelt ook in andere pro-

cessen in het leven. In het pro-

ces van ouder worden, je stopt met

werken, je bent niet meer actief in

het maatschappelijk leven. Loslaten

wanneer een geliefde sterft. Wan-

neer je uit een ziekte komt en je

je ‘oude ik’ moet achterlaten en op

zoek wil gaan naar jezelf, naar een

nieuweidentiteit.

Met welke ogen leren wij dan kij-

ken naar onze situatie? Wat doet

ons opstaan? Welke aanraking heb-

ben wij nodig? Of welke woorden?

Jezus zegt: ‘Meisje, sta op’. Het

is geen toverformule, maar gewo-

ne woorden. Van wie krijgen wij

geruststelling en vertrouwen? En

zijn we ook bereid om anderen

ruimte te geven, hun eigen weg te

laten zoeken en verstaanbare woor-

denvanvertrouwentespreken.

Voorbeden

Laten we biddenvoor hen die erg

ziek zijn, en hopen op beterschap,

datzijkrachtmogenontvangen,

en voor de kring van mensen rond-

omeenernstigezieke,

dat zij kracht kunnen blijven geven.

Laten we ook bidden voor hen die

hundierbarenhebbenverloren,

dat ook zij omringd worden door

mensen die hen aanraken en kracht

geven.

Bidden we voor mensen die hun

vertrouwen verloren hebben, die

geen toekomst meer zien, die niet

meergelovendathetanderskan.

Schenk ons vertrouwen wanneer

het leven zo moeilijk is dat het

‘geenleven’meeris.

Dat wij ons dan niet overleveren

aanwanhoop.

Dat wij ons niet totaal laten over-

meesterendooronsverdriet.

God, schenk ons inzicht en creativiteit,

durf en doorzettingsvermogen

om te ervaren dat er méér is.

Dat Gij er zijt en ons nabij blijft,

dat de dood niet het einde is.

Bezinning

Misschien heb je zelf ook wel ge-

nezing nodig (– zegt God) en draag

je in je binnenste littekens van ont-

goocheling en twijfel, of ontdek je

in jezelf de kwetsuren van je eigen

kleinheidenonmacht.

Laat Mij dan jouw hand nemen en

je nieuw leven schenken, net als bij

hetdochtertjevanJaïrus.

Laat Mij je doen opstaan en je doen

verrijzen als een nieuwe mens, met

hethartvanJezus.

Wanneer je dreigt weg te zinken in

het duister van de angst, laat Mij je

dan licht brengen van hoop en lief-

de en je zult ervaren dat Ik een God

vantederheidben.

Erwin Roosen

Chris Willocx – Uit de viering in het Don

Boscoparochie Kessel- Lo op zondag 1 juli

2018

Jaïrus' dochter - zoals haar moeder haar ziet

In Leuven vinden dit jaar een hele

lijst herdenkingsactiviteiten plaats

ronddeEersteWereldoorlog.

*ExpoHerleven.Leuvenna1918

Van 9 mei tot 11 november 2018

Open van zaterdag tot woensdag (10

u.–18u.)

Donderdag en vrijdag: gesloten -

Openopfeestdagen

Locatie: Cera (Muntstraat 1, Leu-

ven)

Inkom:5euro(metaudiogids)

Kinderentot12jaar:gratis

*OpenMonumentendag

Zondag 9 september 2018

Open Monumentendag staat dit

jaar volledig in teken van de weder-

opbouw.

De expo ‘Herleven. Leuven na 1918’

isgratis tebezoeken.

*Fototentoonstelling

Van 11 augustus tot en met 11 november

2018

‘ De Duitse Negatieven van Leu-

ven’. (Gratis)

Locatie:Stadspark

*Openluchttentoonstelling

Van 21 september tot en met 11 november

2018

Het Stadsarchief Leuven toont

in een dubbeltentoonstelling zijn

oorlogsaffiches van 1914 tot 1918

(Gratis)

Locatie: De Bib Leuven (binnen-

plaats) en aan de Sint-Pieterskerk

*Activiteitenvoorkinderen

Gezinsdag

Zondag 26 augustus 2018 om 11 uur

Je kan de Expo ‘Herleven. Leuven

na 1918 samen met je gezin ontdek-

ken tijdens een interactieve rond-

leiding. Op een uurtje leidt een gids

kinderen van 8 tot 12 jaar samen

met hun (groot)ouders door de ten-

toonstelling.

Rodehond

Van zaterdag 27 oktober tot dinsdag 30 ok-

tober 2018

Ook tijdens het Rode Hond-festival

verwennen we gezinnen in de ex-

po. Steek mee je handen uit demou-

wen tijdens een creatieve workshop

en ervaar hoe het leven in de stad te-

rugwordtopgebouwd.

www.rodehond.be

Meer informatie over de verschil-

lende activiteiten via herleven.be

Dienst onroerend erfgoed ‘Herle-

ven.Leuvenna1918’

Professor Van Overstraetenplein 1-

3000 Leuven – Tel. 016 27 25 58 – e-

mail:herleven@leuven.be

(Leuven – Informatiekaartje – Herleven.-

be Muntstraat Leuven 1917 – 1918 )

Expo Herleven - Leuven na 1918



Zaterdag22september2018 .

Gemeenschapscentrum Don Bosco,

ZaalInstuif

Programma

9.30 u.: Filmvoorstelling The lady

in the van (1 uur en 44 minuten)

11.00 u.: Nabespreking in kleine

groep

12.00u.:Broodjeenkoffie

Gratis filmvoorstelling: The lady in

thevan

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

zeparkeerdeopzijnoprijlaan.

Een film over kwetsbaarheid, een-

zaamheid en waardigheid met sub-

tieleBritsehumor.

Inschrijven kan vóór 10 september bij

Lieve Neukermans – lieveneuker-

mans@gmail.comen

Chris Willocx 016/463446 – cockx.-

willocx@gmail.com

Ook na de vieringen met onder-

staand strookje bij Lieve, Chris,

Hermien,MajoenIngrid.

SpiritualiteitsdagDonBosco

Naam:

……………………………………………..

E-mailadres:

……………………………..............

Schrijft in voor de filmvoorstelling

“Theladyinthevan”

Vanzaterdag22september,

9.30u………………………..

Broodje en koffie: 8 euro

…………………………………

Spiritualiteitsdag 22 september

Ik zou van God willen spreken, niet

aan de grenzen maar in het cen-

trum, niet bij zwakheid maar bij

kracht, dus niet bij dood en schuld,

maar bij leven en het goede van de

mens. Aan grenzen lijkt het mij be-

ter van te zwijgen en het onoplos-

bareonopgelost te laten.

DietrichBonhoeffer

Kalenderblaadje

Eenvrouwuitéénstuk,

onopvallend,

meestalopdeachtergrond,

maartochzobelangrijk.

WaarzouJezusgestaanhebben

hadjij tegenjeKindgezegd:

"Jongen, Jijdoetzoraar,

ik denk dat Je er beter mee op-

houdt."?

In plaats daarvan heb je je Kind

ruimtegegeven,

ook al begreep je er aanvankelijk

nietveelvan.

Hijwasenbleef jezoon.

Wat Hij ook deed en verkondigde,

je bleef consequent achter Hem

staan,teneindetoe.

Daar kunnen wij alvast een voor-

beeldaannemen.

Dank Maria, daarom willen wij U

vandaagvierenenloven.

Uit de Sint-Franciscusviering van

15/8/2018

MARIA, WAT WAS JE EEN MOEDIGE VROUW

4 FEDERATIE FRANDO

Vastenenzuiveren

2 – 7 september 2018 -

“De meeste mensen eten teveel. Van

¼ deel van wat ze consumeren leven

zij. Van het resterende leven de art-

sen.”

Egypte 3000 voor Christus

Voor onze eigen gezondheid zijn

wijzelf grotendeels verantwoorde-

lijk.

5 dagen in het hier & het nu zijn

– natuurbeleving – meditatie & ver-

innerlijking en werken met energie

o.a.vanhetelement lucht.

Bijna herfst, fijn nazomeren en tijd

van loslaten, inkeer en transforma-

tie.

Centraal staat verbinding – cir-

kelend tussen de morgenmeditatie

& wat de dag aanbiedt, met en-

kele wandelingen, natuuractivitei-

ten, stilte, sacrale dans, aromathe-

rapie,voedingsinfo,enz…

We willen bewust aanwezig zijn in

de mooie energie van Het Molen-

huis met aandacht voor ademen en

bewegen… Boeiend wordt het zeker

voor wie met openheid elke energie

tegemoettreedt.

We gaan mild vasten. Het vasten

is gebaseerd op sapvasten aange-

vuld met onder andere kleine por-

ties rijst, groenten en ander basis-

voedsel.

Inschrijven

Inschrijven via het inschrijvings-

formulier op www.moulindebelle-

meuse.be/activiteiten .

Inschrijving pas geldig na betaling.

Na inschrijving krijg je half augus-

tus de info omtrent de op- & af-

bouw,deelnemerslijste.d.

Kostprijs (inclusiefeten)

+18 jaar: 20 euro pp/per dag + 13 euro

voor extras zoals boomoliën, aro-

ma’s, salieenetherischeoliën.

Rekeningnummer: BE11 9799 8234

2748 op naam van Gino Vanneste.

Vermelding: Vasten & zuiveren

sept.2018+naam+data

Meebrengen

Hoeslaken en kussensloop, slaap-

zak en donsdeken, dik matje en

groot badlaken, badjas en toiletge-

rief, kleren aangepast aan seizoen,

pantoffels, zaklamp, degelijke stap-

schoenen en laarzen, rugzak, ver-

rekijker,papierenschrijfgerief.

Verantwoordelijke: Gino Vanneste

Telefoonnummer.056/51.94.82

E-mail: gino.vanneste@belgacom.-

net

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

DatdoejeophetM-terras !

Gezellig genieten, omringd door

kunst, groen en spectaculaire ar-

chitectuur: daarvoor moet je op het

M-terras zijn. Verborgen tussen de

M-Terras

museumtuin en de trapsculptuur

van Hannes Van Severen kan je je

lekker neervlijen in de strandstoe-

len. Ideaalomopademtekomenvan

al dat shoppen of om rustig na te ge-

nietenvanjemuseumbezoek.

Ga voor een heerlijke, huisgemaak-

te limonade of cocktail en laat onze

koks je verrassen met een heerlij-

ke schotel bruschetta, een zomers

slaatjeofeenVlaamseklassieker.

Breng je kinderen mee? Die kun-

nen bij ons terecht voor een verfris-

send ijsje en een uitgebreide speel-

koffer. Alles ligt klaar voor een pot-

jekubb,badmintonofsjoelbak.

Krijgen jullie ook al zoveel zin in

eenbezoekje?

Praktisch: het M-terras is enkel

open tijdens de openingsuren van

hetmuseumM:

Maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag,

zondag: 11.30 – 17.30 u.

Donderdag: 11.00 – 20.00 u., Woensdag: ge-

sloten.

(Museum Leuven – ZoMer Magazine )

Toosten op de zomer

*Wandeling op woensdag 29 augustus

2018 – 19 u.: Gidsenbond Leuven +

Mei ‘68. Symbool voor de roeri-

ge jaren tussen ’65 en ’70. Maar

4 maanden voor die roemruchte

meimaand was de Leuvense Alma

Mater al herschapen in een strijd-

toneel. De kasseien van de Bond-

genotenlaan werden projectielen,

brandblusapparaten werden in au-

la’s leeggespoten, studenten wer-

denopgepakt.

De slogans van de Leuvense revol-

Mei 1968

te evolueerden van ‘Walen Buiten!

Leuven Vlaams!’ naar ‘Bourgeois

buiten! Brusselse fascisten buiten!

Eruitpurperengieren!’

Pluralistiese universiteiten nu! De-

mokratiese universiteiten nu! De

studentenopstand leidde tot de val

van een regering en tot de splitsing

vandeLeuvenseuniversiteit.

Tijdens deze wandeling reconstru-

eren we de Leuvense kwestie, die

de Belgische staat, kerk en samenle-

ving grondig door elkaar heeft ge-

schud en nemen we je mee op tocht

langs de plekken waar het allemaal

gebeurdis.

Praktischeinformatie

Deelnemen kost 6 euro per per-

soon, kinderen tot 12 jaar wandelen

gratis mee. Vooraf reserveren is niet

nodig, je koopt je ticket ter plaatse.

We vertrekken voor de trappen van

hetstadhuis.

Bekijk ons programma voor groe-

penop

www.leuven-plus.be

ofbelnaar:0460978566

50 JAAR “LEUVEN VLAAMS” EN MEI ’68

Zomerwandelingen: Ken uw stad
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