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EEN STAD RIJST OP UIT EEN

ZEE VAN GROEN

Machiel van Nieuwenhove ging

voor zijn stage als stedebouwkun-

dige werken bij de Verenigde Naties

in Jordanië. Zijn opdracht was het

ontwerpen van een project over het

'hergroenen' van steden. Hij ont-

dekte dat er in een aantal vluchtelin-

genkampen organisaties daktuinen

hadden gebouwd. Hij vond dit een

interessant idee en begon mensen

bij elkaar te zoeken die bezig waren

met ontwikkelingssamenwerking,

landbouw en groene technologie.

Onswerk

Stadslandbouw

Stadslandbouw is het kweken van

planten en dieren in een stedelij-

ke omgeving. Deze vorm van land-

bouw is sterk verankerd en ver-

groeid met de stedelijke sociale,

economische en ecologische struc-

tuur. Ze zorgt voor zowel fysie-

ke als psychosociale voordelen voor

de bewoners van een stad. Daaren-

boven worden de verbruikers aan-

gesproken en mee betrokken in de

productie en in het planningspro-

ces.

De passieve verbruiker wordt om-

gevormd tot medeverantwoordelij-

ke en krijgt mee greep op de al-dan-

niet duurzame wijze waarop het

voedsel dat hij/zij consumeert ge-

produceerdwordt.

Bovendien zorgt stadslandbouw

mee voor het in stand houden

van een aangenamere leefomge-

ving (denk maar hoe aangenaam een

parkje in de stad of bloemen op een

vensterbank kunnen zijn) en van

het verhogen van de biodiversiteit.

Door de kortere afstand tussen ver-

bruiker en producent wordt ook

de ecologische voetafdruk verkleind

én afhankelijkheid van de stedelijke

inwoners van externe voedselbron-

nenverminderd.

Concreet bieden wij aan gezinnen

een “vierkante-meter-tuin” aan. We

begeleiden hen met kennis ter zake

en bekijken gedurende een jaar, hoe

zeermeeomgaan.

We zien dit ook als een soort van

testfase om te kijken in hoeverre

een gezin verantwoordelijkheid en

zorg opneemt voor die tuin, het

“kampafhankelijkheidssyndroom”

inhetachterhoofdhoudend.

Als we zien dat zo'n project po-

sitief verloopt, gaan we verder op

stap met een gezin en proberen we

hun stadslandbouwmogelijkheden

uittebreiden.

JadalSocio-cultureelcentrum

Op het dak van Jadal bouwden we

de twee bestaande dakhutten om tot

twee serres: de éne voor niet-sei-

Dakterras

zoens-gebonden planten en de an-

dere voor een hydrocultuur instal-

latie.

Diep-wortelende gewassen zoals

pompoen, courgette, wortelen en

rabarber worden in grote houten

kisten geplant. Deze kisten wer-

den gemaakt van gerecycleerde pa-

letten. Iedere kist is voorzien van

een zelf bewaterend systeem waar-

door er steeds voldoende bewate-

ring is en een minimum aan ver-

damping.

Kruiden zoals munt en salie wor-

den in verticale tuinen gekweekt.

Zo zijn ze makkelijk te onderhou-

den en makkelijk te plukken en

daarenboven kunnen we zo op een

beperkte plaats meerdere plantop-

pervlaktesaanbrengen.

Bovendien bouwden we ook een or-

ganische compost installatie zodat

we zelf voor bemesting konden zor-

gen. Op datzelfde dak werd ook een

grote tafel en verlichting op zonne-

energie aangebracht zodat het ook 's

avond een aangename groene plaats

wasomtevertoeven.

Wat we leerden bij de installatie van

dit eerste dakterras heeft ons verder-

op in de toekomst enorm veel ge-

leerd om bij volgende installaties

nog efficiënter en kostenbesparend

tewerktegaan.

In het Jadal centrum worden verder

ook taalcursussen, timmerwork-

shops, uitwisseling van kennis en

cultuur, tentoonstellingen gehou-

den. Bovendien is er maandelijks

een International Dinner en weke-

lijks een discussie-salon waar een

variatie aan onderwerpen de revue

passeren.

JerashkampofGaza-kamp

Jerash kamp, plaatselijk gekend als

“Gaza kamp” is één van de tien of-

ficieel erkende Palestijnse vluchte-

lingenkampen in Jordanië. Het ligt

in het noorden van het land op een

uur rijden van Amman en dicht bij

deSyrischegrens.

Sinds het ontstaan van dit kamp in

1968, is het gestadig gegroeid tot een

kamp dat 29000 Palestijnse vluchte-

lingenherbergt.

Het is een van de armste kam-

pen: 53% van de inwoners leeft on-

der de nationale armoedegrens, 81%

van de vrouwen zijn werkloos en

slechts 12% van de inwoners heeft

eenziekteverzekering.

De schaarste aan groene zones sa-

menmethet gebrek aanwater, zorgt

er voor dat dat Jerash er uitziet als

een ondoorwaadbare jungle van be-

ton.

Ook hier zijn onze dakterrassen

eenwelkomeingreep.

Ennogveelmeer…

Om nog verder het sociaal weefsel

én de weerbaarheid van kampbewo-

ners te bevorderen organiseren we

samen met partners en de lokale be-

volking nog heel wat activiteiten.

Ook ontstaan er gaandeweg initia-

tievenvanmensenonderuit.

Eengreepuithetaanbod:

- kooklessen met traditionele ge-

rechten én ingrediënten uit ….onze

eigenstadslandbouw

- schrijnwerkshops waarvoor we op

zoek gaan naar mensen binnen de

gemeenschap die hun kennis kun-

nen doorgeven of waarbij we in-

gaan op het aanbod van een buiten-

landsevrijwilliger

-eenrestauranteneenwinkel

- samenwerking met Sitti Soap

Gaza Refugee Camp (Jerash, Jordan)

House, die olijfoliezeep maken (w-

ww.sittisoap.com)

- stijlvol geborduurde mode en

huisaccesoires

- One Love (internationale vrijwil-

ligersorganisatie in Jerash die o.a.

computercursussen en cursussen

houtbewerking geeft naast tal van

andere initiatieven zowel voor jon-

gerenalsvoorvolwassenen).

Financiëlesteun

Oorspronkelijk hebben we vooral

onze eigen middelen ingezet om

Greening The Camps op poten te

zetten. Naarmate de tijd verstreek

werden we ons er van bewust dat we

behoefte hadden aan meer fondsen.

Dit omwille van de beperkte midde-

len van ons doelpubliek (de men-

sen in de kampen) en de schaars-

te van een aantal bouwmaterialen

in de onmiddellijke omgeving. Ook

al proberen we zoveel mogelijk ge-

bruik te maken van gerecycleerd

materiaal, toch blijven nagels en

schroeven, waterreservoirs, regen-

collectoren een grote hap uit ons

budgetvragen.

Het is onze hoop om op termijn,

zelfvoorzienend te zijn door het

ontwikkelen van de plaatselijke so-

ciale economie in de kampen en de

winst die we maken op het bouwen

van private dakterrassen bij parti-

culierenbuitendekampen.

Tot dusver zijn we dus aangewezen

op middelen van buitenaf. We dur-

ven jullie daarom vragen om een

gift op BE80 5230 8095 6477 .En

wie weet valt het te overwegen om

een bestendige opdracht te geven?

Neem zeker ook eens een kijkje op

www.greeningthecamps.com en op

www.sittisoap.com

Alvastvanhartebedankt!

Hermien Den Tandt – Machiel Van Nieu-

wenhove

Project in Jordanië: Greening the camps (Deel 2)
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Het is niet gemakkelijk om onze gees-

t, onze complexe hyperactieve denkgeest,

te laten wennen aan de absolute eenvoud

van de meditatie; naargelang onze me-

ditatiepraktijk vordert zullen we geleide-

lijk aan de positieve invloed ervan bemer-

ken, zowel voor onze geest als voor ons

lichaam. Het belangrijkste werk van de

meditatie, onopvallend en niet meetbaar,

wordt op het niveau van het ‘hart’ gedaan.

De twee samenkomsten in septem-

ber hebben plaats op maandag 3 en

maandag 17 september 2018. Aan-

vang om 20 uur in de Stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Bosco cen-

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 “politieke theologie” heeft haar

uitgangspunt in de overtuiging dat

het christendom zich niet alleen in

de verre toekomst of in het hierna-

maals moet waar maken, maar hier

en nu, in deze wereld. Zij heeft

niets te maken met een politiek ge-

steund op de schriftuur (in de geest

van Bossuet) en die daarin haar

rechtvaardiging zou zoeken.

De theologie wil zich rekenschap

geven van het feit dat het openba-

re leven, de “politieke” werkelijk-

heid het alomvattende en cruciale

terrein vormt, waar de christelij-

ke waarheid haar verwerkelijking

moet vinden. Zij wil een einde ma-

ken aan de opvatting alsof de gods-

dienst een louter privéaangelegen-

heid zou zijn; wil reageren tegen de

“individualisering” van het chris-

tendom en de nadruk leggen op de

sociale, politieke en culturele di-

mensie van het geloof, of om het

eenvoudiger te zeggen: zij is de ui-

ting van een streven om klaar te

zien in de kerkelijke verantwoorde-

lijkheid bij de opbouw van de sa-

menleving.

Wildiers

KALENDERBLAADJE

Opvoeden en onderwijzen

is niet het vullen van een vat,

maar het ontsteken van een

vlam.

Socrates

Het belangrijkste in je koffer:

een opgeruimd hart - bzn

Wie zich inspant

om te ontspannen

geraakt overspannen - bzn

SINT-FRANCISCUS

Zondag 2 september

22de zo door het jaar.

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de familie SIMILON-

GOOSSENS-BERREWAERTS

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Zondag 9 september

23de zo door het jaar

Kerkwijdingsfeest. Familieviering

en 80 jarig bestaan van de onze kerk.

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor ARNOLD BOVENS

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Karel De Rocker

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 2 september

22ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 9 september

23ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Godelieve

Berrewaerts, weduwe Julien

Booghmans

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 2 september

Tweeëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 9 september

Drieëntwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Ziekenzondag

10.30 u. Viering

Lector: Chris Hostens

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

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 30 augustus

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 31 augustus

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 4 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 6 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 7 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 29 augustus

VM: OKRA Teamvergadering

Donderdag 30 augustus

14 uur: Seniorencafé

Vrijdag 31 augustus

Ganse dag BuurTTeateR

Zaterdag 1 september

Ganse dag BuurTTeateR

Zondag 2 september

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 3 september

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 4 september

NM: Seniorencafé

AV: Catechese

Woensdag 5 september

20 u.: Koor Blij Rondeel + bestuur

19 u.

Agenda

Regie: Nicolas Hytner

Actrice: Maggie Smith

Verfilming van het waargebeurde

verhaal van een bijzondere relatie

tussen de schrijver Alan Bennett 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.

Zaterdag 22 september 9.30 u,

Zaal Instuif, Ortolanenstraat, Kes-

sel-Lo

Programma

9.30 u : filmvoorstelling 1 u 44 min

11.00 u: nabespreking in kleine

groep

12.00 u: broodje en koffie

Inschrijven kan vóór 10 september

bij Lieve Neukermans 016/229370

of per e-mail bij lieveneuker-

mans@gmail.com en Chris

Willocx cockx.willocx@gmail.-

com

ook na de vieringen met onder-

staand strookje bij Lieve, Chris,

Hermien, Majo en Ingrid.

____________________________________________________________________

Naam:

E-mailadres:

schrijft zich in voor de filmvoor-

stelling “The lady in the van” van

zaterdag 22 september, 9.30 in Zaal

Ademtocht, Ortolanenstraat, Kes-

sel-Lo.

Broodje en koffie: 8 EUR

Voor een broodje ernà is het prak-

tisch als we vooraf weten met hoe-

veel we gaan zijn.

Gratis filmvoorstelling THE LADY IN THE VAN

over ouder worden en eigenwaaarde
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Inleidingophetthema

Welkom in deze viering rond deze

kaars, het oude en nieuwe testa-

ment en de kop van het Lam Gods

uithetschilderijvanVanEyck.

In de teksten van vandaag komt

twee keer het beeld van herders en

schapen voor. Na de generatie van

mei ‘68 is het beeld van schapen

en een herder wel wat voorbijge-

streefd. Schapen zijn volgzame en

onderdanige kuddedieren. Maar we

kunnen ons wel inleven in de we-

reld van toen of denken aan de vele

plaatsen in de wereld, waar men-

sen leven van hun vee. Dan is het

wel duidelijk dat de herder een be-

langrijke functie vervult. Hij staat

in voor het vinden van voedsel en

water, voor de bescherming tegen

roofdieren en voor het samenhou-

den van de dieren. Over die betrok-

kenheid en zorg gaat het in de le-

zingvanvandaag.

Zoals u weet is men al jarenlang be-

zig met de restauratie van het schil-

derij “De aanbidding van het lam

Gods” van Van Eyck. U kent dat

schilderij wel met de voorstelling

van Jezus als een lam. Op de afbeel-

ding kan u de blootgelegde kop van

het Lam zien uit 1432 zoals het on-

der de verflaag vandaan is gekomen.

Bij de oudere versie valt er een en

ander op: let op de ogen, de oren

en de mond. Van onderdanigheid is

hier geen spoor! Jezus is zowel lam

als herder maar is alles behalve een

maklam!!

Dit doet ons nadenken over hoe te-

gelijk een goede herder maar ook

Het Lam Gods - Foto: www.lukasweb.be (C) Sint-Baafskathedraal Gent

eenassertief schaaptezijn.

Openingslied: Komt ons in diepe

nacht

Kom haastig, Heer, om te bevrijden,

verhaast in ons uw koninkrijk.

Dat wij uw stad van toekomst vinden,

waar wapens uit den boze zijn

en waar de allermeest beminden

de allerminste mensen zijn.

Eerste lezing: Jeremia23, 1-6

De profeet Jeremia vertelt wat God

overslechte leiderszegt.

Tweedelezing:Marcus6,30-34

Een grote menigte was Jezus ge-

volgd naar een eenzame plek waar

hij met zijn leerlingen vertoefde. Je-

zus had medelijden met hen want

zij waren als schapen zonder her-

der. Hij begon hen uitvoerig te on-

derrichten.

Duiding:

Wee de herders, door wie de scha-

pen van mijn kudde omkomen en

verloren lopen – zo spreekt God -.”

Dat zegt de profeet Jeremia.Hij was

profeet in een erg moeilijke periode

van Israëls geschiedenis nl. de laat-

ste jaren van het koninkrijk Juda en

het begin van de Babylonische bal-

lingschap. Jeremia had de catastrofe

zien aankomen nl. de val van Jeru-

zalem in 587 v Chr. en de verwoes-

ting van de tempel van koning Salo-

mo. Hij had ervoor gewaarschuwd

maar kreeg geen gehoor van de lei-

ders. En het eerste slachtoffer van

een onverantwoorde politiek was

het gewone volk dat zijn woon-

plaats moest verlaten en door de

overwinnende koning werd wegge-

leid in ballingschap. Met het beeld

van de slechte herders klaagt Je-

remia de leiders van dat ogenblik

scherp aan als een echte profeet. De

leiders zijn blind, doof en stom in

zijn ogen. Kenmerkend voor profe-

ten is immers dat zij duidelijk par-

tij kiezen voor de zwaksten in de sa-

menleving die slachtoffer zijn van

corruptieenmachtsmisbruik.

In het verhaal van Marcus herken-

nen we Jezus als een ware profeet

die de nood van de zwaksten ziet

“Hij voelde medelijden met hen,

want zij waren als schapen zonder

herder”. Ook hier spreekt en verde-

digt Jezus het gewone volk. We ho-

ren hier scherpe kritiek aan de lei-

ders van dat ogenblik. Die leiders

weiden hun schapen niet werkelijk.

Marcus laat zien dat Jezus de wa-

re, toegewijde herder is die de hon-

ger en de nood aan rust ziet, die

luistert naar zijn volgelingen en

spreekt om te voeden en te verdedi-

gen. Dat is de herder waar Jeremia

al naar uitkeek. Hij voedt het volk

met zijn brood en zijn woord. Zoals

daar staat” Hij begon hen uitvoerig

te onderrichten” en het verhaal dat

op deze lezing volgt is immers één

over een wonderbare brood- en vis-

deling.

Een heel belangrijk aspect van een

goede leider is in dit verhaal van

Marcus nog iets helemaal anders.

In de evangelielezing van vandaag

staan volgende woorden die in de

mond van Jezus zelf worden gelegd:

“Komt nu eens zelf mee naar een eenzame

plaats om alleen te zijn en rust daar wat

uit. " En verder vertelt Marcus nog

“Want wegens de talrijke gaande en ko-

mende mensen hadden zij zelfs geen tijd

om te eten. Zij vertrokken dus in de boot

naar een eenzame plaats om alleen te zijn.

“

Jezus nodigt ons in dit verhaal

rechtstreeks uit om alleen te zijn en

uit te rusten voor Hij en zijn leer-

lingen met compassie terug naar de

menigte gaan om te spreken en te

voeden. Geen eenzaamheid als well-

ness: nee oprechte eenzaamheid om

vanuit je lichaam en je gevoelens de

stilte te vinden die nodig is om je

verbinding met God en met je naas-

ten via je zintuigen terug te vinden.

Is dat het begin van goed leider-

schap? Een goede leider is geen

blinde activist , geen mens die zich

zelf voorbij holt, in een burn-

out verzandt en kwetsende woor-

den spreekt maar iemand die ver-

trekt vanuit de stilstand en hier ge-

regeld naar terugkeert. Het doet ons

heel eventjes denken aan het stil-

le Boeddhabeeld dat zit te medite-

ren. Maar ook aan de 40 dagen in

de woestijn van vasten en eenzaam-

heid van Jezus aan het begin van

zijn optreden. Steeds opnieuw vin-

den van de diepe Liefde in jou en de

verbondenheid met de mensen om

je heen is de basis van waaruit de

zgn. goede herder zijn schapen in

gerechtigheidkanweiden.

(Deel 2: Goede herders in onze tijd – Zie

volgend parochieblad)

Geloofsbelijdenis:

Inleiding

In deze dagen van permanente oor-

log

tegendearmen,

tegendearbeidersendeboeren,

tegendeaarde.

In deze dagen van steedsminder rij-

kenensteedsmeerarmen.

In deze dagen van toenemende

vluchtelingenstromen van fort Eu-

ropa.

In deze dagen waarin geld god ge-

worden is en het geloof in de vrije

marktwereldwijddodenmaakt.

In deze dagen willen wij samen ons

geloofbelijden:

Wijbelijden

dat een ándere samenleving mogelijk is,

dat vrede alleen mogelijk is als gerechtig-

heid heerst op aarde.

Wijbelijdenonsgeloof

in het verbond van de armen,

in het samenwerken van de minsten,

in de wereldwijde solidariteit.

Wijbelijdenonsgeloof

in een samenleving en kerk

waarin de universele verklaring van de

rechten van de mens en de volkeren geëer-

biedigd wordt.

Wat wij zoeken is:

een leefbaar klimaat en een schone lucht

om te ademen,

huizen om in te wonen,

brood om met elkaar te delen,

een thuis voor vreemdelingen;

dromen om van te leven,

kinderen om van te houden.

Wijbelijdenonsgeloof

in die Ene God van Liefde en Leven,

van Verbondenheid en Solidariteit.

Wij belijden ons geloof in Jezus Messias.

In hem heeft God zich ontdaan van

macht en bezit en eer en het bestaan aan-

genomen van een slaaf, van de minste

mens.

Om die keuze werd hij vermoord.

In al wie zich verzetten staat hij op, van-

daag.

Wij geloven in de heilige Geest,

die ons aanvuurt tot moed en fantasie.

Daarom leggen wij ons niet neer bij wat

in kerk en maatschappij bestaande orde

heet.

De Geest brengt vijanden ertoe elkaar te

vergeven.

De Geest drijft ons tot een verbond vanuit

de onderkant.

Zij geeft ons oog voor al wie zwak zijn,

verstoten en gebroken.

Wij geloven in de heilige Geest die ons

bijeenwaait tot mensen voor mensen,

tot een gemeenschap in de geest van Jezus

Messias .

(Uit: Alternatieve geloofsbelijdenis-

sen https://www.kuleuven.be/thomas/-

page/goed-gelovig/)

Lied:

Wij die uit naam van God geroepen

zijn

steeds op te komen voor het onge-

ziene,

voor al wat leeft in armoe en in pijn.

Zo laat ons verder heersen door te

dienen.

Ingrid Wezemael – Lector: Ria Ooms –

Muziek: Majo Werrebrouck – Orgel: Jos

Vermeulen. Uit de viering van 22 juli in

het Don Boscocentrum.

DE SCHAPEN MAKEN DE HERDER (Deel 1)

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Het aantal cursisten voor de lezin-

genreeks van 2018-2019 wordt be-

perkt tot 1350 en is al volzet. Je kan

dus niet meer inschrijven voor de

lezingen in de aula. Je kan ook opte-

ren voor een digitaal abonnement.

Digitaalabonnement

Als u dit wenst kunt u een digi-

taal abonnement nemen op de dins-

daglezingen van het Algemeen Pro-

gramma2018-2019.

Voor een digitaal jaarabonnement

betaaltuslechts30euro.

Als u hiervoor kiest, krijgt u een

gebruikersnaam en paswoord toe-

gestuurd in uw mailbox, waarmee

u thuis in alle rust de digitale ver-

sie van de lezingen op uw compu-

ter kan bekijken (vanaf de dag na de

lezing). Let wel: het is mogelijk dat

door uitzonderlijke omstandighe-

den af en toe een lezing niet wordt

opgenomen.

Alle ingeschreven cursisten heb-

ben trouwens toegang tot deze op-

names.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA

Dinsdag 4 september – 12.50 u.

Java Coffee Company Rotselaar,

Wingepark20

Code: Z 15 - Bijdrage: € 12 waarvan

€ 4,00 aankoopbon inbegrepen is.

Gids:vanhetbedrijf

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

VAKANTIECURSUSSEN IN SE-

NIORAMA

Spaans

Code:S2/V

Seniorama op dinsdag of donderdag

van9.30tot12u.

Data: 11, 13, 18,20september2018

Aantal lessen:4-Prijs:€20

Lesgever:LourdesOrtega

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

Tekenen

Code:Tek2/V

Seniorama: woensdag en donderdag

van9.30tot12u.

Data: 12en13september2018

Aantal lessen:2-Prijs:€10

Lesgever:DominiqueLegrand

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

Op reis naar het filmverleden – De

jaren’50enlater

Code:FILM

Film is voor ons een dagelijks medi-

um geworden. Maar de huidige ci-

nema is het resultaat van meer dan

een eeuw creativiteit over de hele

wereld. Vorig jaar zochten we uit

waarom inzicht in het filmverleden

helpt om nog meer van film te ge-

nieten. We volgden in drie stappen

een halve eeuw filmgeschiedenis.

Dit jaar verkennen we op drie vrij-

dagnamiddagen de ongemeen rijke

ontplooiing van de cinema vanaf de

jaren ’50. Voorkennis is niet ver-

eist: we starten met een inleidend

overzicht.

De lesgever is Joris Raeymaekers,

die 25 jaar werkte in Cinematek

Brussel.

Seniorama: vrijdag van 14 tot 16.30

u.

Data: 14, 21 en 28 september - Prijs:

€15

Lesgever: JorisRaeymaekers

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

SenioramavzwActiviteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven

016222014

activiteiten@seniorama.be

www.seniorama.be



In Leuven vinden dit jaar een hele

lijst herdenkingsactiviteiten plaats

ronddeEersteWereldoorlog.

Enkelevandieactiviteiten:

*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

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 )

Herleven

WWW.KERKENLEVEN.BE

Eennieuwetroef !

Heeftuonzewebsitealontdekt?

Op www.kerkenleven.be vindt u

alle nationale en diocesane artikels

uitKerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe websi-

te halen onze lezers dus voortaan

mééruithunabonnement.

Op www.kerkenleven.be/registre-

ren kunnen ze zich gemakkelijk

registreren met hun abonneenum-

mer (dat elke week op hun krant ge-

drukt staat). Dat geeft hen toegang

totalleartikels.

Welke voordelen zijn daaraan verbonden?

* Toegang tot de diocesane bladzij-

denvanallebisdommen.

* Toegang tot ons volledig archief,

datteruggaattot2006

* Met één klik kan men artikels de-

len via de sociale media, zoals Fa-

cebook of Twitter of een artikel on-

der de aandacht brengen van fami-

lieofvrienden.

* Men kan op elk artikel reageren en

indiscussiegaanmetelkaar.

* Mensen die geen abonnee zijn

kunnen elke week drie artikels gra-

tis lezen.

Willen ze meer, dan kunnen ze vijf

euro betalen en dan krijgen ze een

maand lang onbeperkt toegang tot

de website, ofwel nemen ze een ge-

woonabonnement.

Waarom staan de lokale artikels

nietopdesite?

Omdat dat helaas niet mogelijk is

We hebben maar liefste 450 loka-

le edities van Kerk&Leven, die elk

goed zijn voor vier bladzijden per

week. Dat zijn dus duizenden ar-

tikels. Dat gigantisch aanbod kun-

nen we helaas niet online zetten.

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 –

Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk &

Leven)

4 FEDERATIE FRANDO

Midweekwandelennazomer

Van maandag 24 september tot vrijdag 28

september 2018

Wepikkendedraadterugop!

Maandag gaan de deuren open van-

af18uur.

*Samenkomstopeigenritme

*Neuze,neuze

*Installerenindekamers

Voor de eerste avond is er soep van

Wiskeenbroodvandestreek.

Na het ontbijt maken we onze pic-

nick.

Rond 9.30 u. volgen we onze wan-

delgids

Voorzie jezelf van een brooddoos

en saladedoos, een drinkbus en iets

om op te zitten indien het gras nat

is.

Na het wandelen is er tijd voor…

vanalles.

Voor het avondmaal even erin vlie-

genendangezelligtafelen.

In onze gedachten Frank en Sabine

voorhetmooieweer.

Inschrijven :

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten .

Liefst voor 17 september 2018.

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs ( inclusiefeten)

+18j.:20europp/dag,

kinderen (13-18 j.): 16 euro pp/dag,

kinderen (6-12 j.): 12 euro pp/dag,

kinderen(4-5 j.):8europp/dag,

0-4j.=gratis.

20 euro voor extra voeding + ver-

voerkosten

Rekeningnummer: BE19 0010 2694

9912

Op naam van Freddy Ghijselinck

Vermelding: Herfst midweek 2018 +

naam+data

Zeker meebrengen: Hoeslaken en

kussensloop, slaapzak of donsde-

ken, toiletgerief, regenjas: warme

onderlaagjes, stevige, waterdichte

wandelschoenen, rugzakje, wan-

delstokken (voor wie niet zonder

kan).

Verantwoordelijke: Fannie en Fred-

dy

Telefoonnummer: 0494/64.02.76

E-mail: freddy.ghijselinck@hot-

mail.com

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

*Wandeling op zondag 2 september 2018 -

19 u.: Gidsenbond Leuven +

Op stap met een begijn: Mysteries

onderdeSint-Geertruitoren

Tijdens de archeologische opgra-

vingen van 2016 werd een skelet van

een vrouw met kind gevonden, be-

graven in de begijnhofkerk van het

KleinBegijnhofvanLeuven.

We reizen terug in de tijd naar de

17de eeuw, op zoek naar mogelijke

verklaringen hiervoor. Op deze ma-

nier vertellen we het verhaal van de

begijnen in dit Kleine Begijnhof,

een vergeten parel aan de Leuven-

se kroon. We reconstrueren hun

dagdagelijkse leven in de grootste

bloeiperiode en geven toelichting

bijdevoornaamstegebouwen.

Een bezoek aan de Sint-Geertrui-

kerk staat ook op het program-

ma. Het Klein Begijnhof ontstond

immers in de schaduw van de

Sint-Geertruitoren (en onafhanke-

lijk van het Groot Begijnhof te Leu-

ven).

Opgelet: We vertrekken voor de Sint-Geer-

truikerk

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.

Bekijk ons programma voor groe-

penop

www.leuven-plus.be

ofbelnaar:0460978566

Zomerwandelingen: Ken uw stad

MAAKBAAR LEUVEN

Maakbaar Leuven is een bonte

verzameling vrijwilligers, sociaal-

culturele organisaties, onderwijs-

en kennisinstellingen en bedrijven

Vormingplus – Maakbaar Leuven

met een hart voor duurzaamheid.

We weigeren ons neer te leggen bij

de vuilnisbak als ultieme eindbe-

stemming voor kapotte toestellen

en voorwerpen. We geloven dat we

samen het tij kunnen keren met re-

pairen,upcyclingenrenovatie.

Hier brandt de lamp voor een slim-

meencirculaireregio.

MaakbaarLeuvendatis…

- Samen een kritische vuist maken

tegendewegwerpeconomie

- Kapotte spullen een tweede leven

geven

- Kennis, kunde, infrastructuur en

gereedschapdelen

- Innoveren en experimenteren

vooreenduurzametoekomst

Doemee!

Maakbaar Leuven is een deelplat-

form waar al honderden gedreven

burgers en tientallen organisaties

elkaarvinden.Doejijookmee?

Meer info op www.maakbaarleu-

ven.be

(Uit driemaandelijks tijdschrift Vor-

mingplus Oost-Brabant - juli-augus-

tus-september 2018)

Samen een vuist maken tegen de

Wegwerpeconomie
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