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Don Boscocentrum “Ademtocht”

We sjouwen onze lasten rond; en sterven

er nooit aan, we leggen ze nooit af. In-

nerlijk alleen-zijn en ruimte maken is

cruciaal, omdat het een teken is van vrij-

heid om te zijn. Goedheid kan alleen tot

bloei komen in ruimte, evenals deugd dit

alleen doet in vrijheid. Ruimte en stil-

te zijn noodzakelijk, omdat uitsluitend

wanneer de geest alleen is en niet onder-

hevig aan invloeden en niet gebonden aan

oneindig veel ervaringen, op iets volko-

men nieuws kan stuiten.

Jiddu Krishnamurti

In oktober komen we samen ter me-

ditatie op maandag 1 oktober, maan-

dag 15 oktober en maandag 29 ok-

tober 2018. Aanvang om 20 uur

in de Stille ruimte “Ademtocht” in

het Don Bosco centrum, Ortola-

nenstraat 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

MANTELZORG

Regelmatig even op adem komen en

wat ontspannen is noodzakelijk om

de zorg voor wie je dierbaar is vol te

houden. Samana regio Leuven wil

graag die ontspanning bieden. Met

de ontspanningsgroep gaan we tel-

kens op zoek naar een fijne activi-

teit, deze activiteit wordt begeleid

door vrijwilligers. Op deze activi-

teit is ook de persoon waarvoor je

zorgt welkom.

Komende activiteiten:

Bezoek aan de Kruidtuin in Leu-

ven op 13 september. Bezoek aan de

Vlaspit in Scherpenheuvel op 8

november

Om een persoonlijke uitnodiging

te krijgen van de ontspannings-

groep is het noodzakelijk je gege-

vens door te geven via mantelzor-

g.leuven@samana.be met vermel-

ding 'uitnodiging ontspannings-

groep'. Vanaf dan ontvang je voor

elke ontspanningsgroep een uitno-

diging waarin de juiste uren, plaats

van afspraak en eventuele deelna-

meprijs vermeld staat.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 16 september

24ste zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Thierry Van Craenem

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman

Zondag 23 september

25ste zo door het jaar

10.00 u. Woord en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor Marthe Jaeken-

Theunissen

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Ann Francis

Zang: Mieke Taillieu

Orgel: Raoul Vereecken

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 september

24ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Sara Voets

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 23 september

25ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Hermine

Vandoren, weduwe Edgard Hamels

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 16 september

Vierentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zaterdag 22 september

Spiritualiteitsdag

Zaal Instuif, Ortolanenstraat, Kessel-Lo

Over ouder worden en eigenwaarde

09.30 u. Gratis filmvoorstelling ‘The

lady in the van’

11.00 u. Nabespreking in kleine groep

12.00 u. Broodje en koffie

Zondag 23 september

Vijfentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Vredeszondag

10.30 u. Viering

Lector: Annie Van Avermaet

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 13 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 14 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 18 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 19 september

14.00 uur Samana: Erfrecht en

zorgvolmacht met notaris Kuypers

Donderdag 20 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 21 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 12 september

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 13 september

NM: Seniorencafé

AV: koor Parcoeur

Vrijdag 14 september

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 16 september

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 18 september

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 19 september

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

14 SEPTEMBER 2018 - HERDEN-

KINGSCONCERT EINDE VAN

DE GROOTE OORLOG

Naar aanleiding van de herden-

king van het einde van Wereldoor-

log I organiseert ‘Toeterdonk’ een

concert ‘Engelenburcht’ in de ab-

dij Vlierbeek. Het verhaal van de

Groote Oorlog in onze regio wordt

geëvoceerd.

Het is geen vrijblijvende voor-

stelling. “Overweldigend”, “in-

tens”, “aangrijpend” en “indruk-

wekkend” waren de eerste commen-

taren na een minutenlange staan-

de ovatie van de 260 aanwezigen bij

de première. Het publiek werd diep

geraakt door de boodschap van vre-

de en verdraagzaamheid die als een

rode draad doorheen de productie

loopt.

De oorspronkelijke tekst werd ge-

schreven op de huid van Tildonk

en verwijst naar het belevingscen-

trum ’14-’18 dat in het voormalige

Ursulinenklooster te Tildonk is ge-

huisvest.

Ook de oorlogsgeschiedenis van

Vlierbeek en omgeving komt aan

bod : de tragische geschiedenis van

pastoor Lombaerts uit Bovenlo en

die begraven ligt op het kerkhof

van Vlierbeek, de Vlierbekenaren

op de vlucht, … De voorstelling

gaat vooral over hoe gewone men-

sen de oorlog overal hebben onder-

gaan. Het is onmogelijk niet te re-

flecteren over oorlogssituaties van-

daag elders in de wereld.

De teksten vertolken met trefzeke-

re woorden de angsten, de twijfels

en de onzekerheid die gepaard gaan

met de gruwelijke gebeurtenissen

van de eerste wereldoorlog. Geen

geschiedenisles, geen grote helden-

verhalen, …

De muziek verklankt ingrijpend

het veelkleurig palet aan emo-

ties dat een oorlogssituatie oproept

voor burgerbevolking èn indivi-

duele soldaten: angst, geloof, woe-

de, wanhoop, verdriet, spijt en

wroeging, heimwee, eenzaamheid,

…Ondanks de vertwijfeling en de

angst krijgen vertrouwen en hoop

in de finale de bovenhand.

Het project kreeg de Vlamo Award

omwille van zijn creativiteit en

kwaliteit binnen het Vlaamse land-

schap van harmonieën, fanfares en

brass bands.

Dit concert wordt georganiseerd

i.s.m. de kerkfabriek O.L.V. Vlier-

beek met de steun van de provin-

cie Vlaams-Brabant. De opbrengst

is ten voordele van het Restaura-

tiefonds Abdij Vlierbeek. Het con-

cert vindt plaats in de kerk van de

abdij Vlierbeek, op vrijdag 14 sep-

tember om 20.30 u. Tickets kosten

12,50 euro en zijn ook verkrijgbaar

in taverne De Rozenkrans. Alle in-

formatie is terug te vinden via ww-

w.toeterdonk.be

KALENDERBLAADJE

Door ons geheel aan de wereld te

wijden door onze arbeid, onze stu-

die, onze wetenschap, onze tech-

niek, onze sociale en politieke ac-

tie, door heel onze menselijke acti-

viteit verenigen we ons met Chris-

tus. Niet alleen de contemplatie, ook

de arbeid vormt aldus een weg naar

de vereniging met God.

Wildiers
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Inleiding

De liturgische kalender laat ons

vandaag luisteren naar Johannes

die ons het verhaal brengt van het

teken van de broden, en de uitwei-

dingdieJezuserovergeeft.

Lied:Geproefd,geleefd,herkend

(uit Wie anders zou de hemel dra-

gen, Kris Gelaude, Arnout Malfliet)

Geen ander brood, danwat door onze han-

dengaat.

Geen ander woord dan wat aan mensen

ademgeeft.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend

worden.

Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Eerste lezing Uit de Bijbel in Ge-

wone Taal, © Nederlands Bijbelge-

nootschap2014,p. 1683)

We luisteren eerst naar het ver-

haal van de broodvermenigvuldi-

ging. Jezus’ leerlingen begrijpen

niet hoe een menigte van vijfdui-

zend gevoed kan worden met vijf

broden en twee vissen. Ze redene-

ren vanuit een tekort en niet vanuit

overvloed.

TweedelezingJoh.6,24-35

In de tweede evangelietekst zijn de

mensen op zoek naar Jezus. Jo-

hannes bekritiseert hun zoeken, ze

hebben het ware brood van leven

nognietgevonden.

Lied: Brood voor morgenvroeg -

BartPeeters

Somsals iknaarhuisrij

Inhetmiddenvandenacht

Komiklangseenbroodmachien

enremopvollekracht.

Dan hoor ik in het nachtnieuws op

deautoradio

kurkdroog zeggen: met de wereld

gaathetmaarzozo.

En er ligt een oceaan van woelig wa-

tervoordeboeg.

Dandenkik:Maargelukkig

heb ik brood, brood voor morgen-

vroeg.

Duiding

* Het zesde hoofdstuk van het Jo-

hannesevangelie wordt ‘De Brood-

rede’ genoemd. Het begint met het

verhaal over de broodvermenigvul-

diging (Johannes6,1-15).

De evangelische traditie heeft een

groot belang gehecht aan dit te-

ken van de broden: Het is het eni-

ge wonder dat voorkomt in de vier

evangeliën, waar het een belangrij-

ke plaats inneemt. Het is zowat het

hoogtepunt van Jezus’ messiaanse

macht en het beslissend moment

voor het geloof van de leerlingen.

Johannes spreekt niet van wonde-

ren, maar van 'tekenen'. Dit gebeu-

renzegtwatvoorhemde

be-teken-is van Jezus is. Merk ook

op dat Johannes niet schrijft hoe het

wonder precies in zijn werk ging.

Hieraan kan men zien dat dit ge-

beuren ondergeschikt is aan zijn

betekenis.

Om de betekenis van dit verhaal op

het spoor te komen, staan we even

stil bij wat Jezus zei toen Hij in

de woestijn bekoord werd: ‘Een mens

leeft niet alleen van brood, maar van elk

woord dat uit demond vanGod komt.’Er

zijn niet alleen dingen die we nodig

hebben als brood, maar ook ‘woor-

den’

Als basisvoedsel is brood een beeld

voor leven. Brood en leven liggen zo

dicht bij elkaar dat mensen die iets

nodig hebben om in leven te blijven

zeggen: 'Ikhebdatbroodnodig'.

Het lied ‘Brood voor morgenvroe-

g’ van Bart Peeters illustreert hoe

zeer wij brood nodig hebben, we

bekommerd zijn om ons ‘dagelijks

brood’. We schuiven er de wereld-

problemen even voor opzij om er

zeker van te zijn dat we brood heb-

benvoordevolgendeochtend.

De vraag naar brood voor elke dag

en voor iedereen, is de nijpendste

vraag van heel de mensengeschie-

denis. En het probleem is niet dat

het brood zich niet genoeg zou ver-

menigvuldigen. Er is in de wereld

al lang meer dan genoeg voor ieder-

een. Het cruciale probleem is niet

het probleem van de vermenigvul-

diging – maar wel van de deling,

vandeeerlijkeverdeling.

De leerlingen van Jezus hadden een

oplossing voor het nijpende hon-

gerprobleem van die vijfduizend

mensen, nl stuur ze weg, want wij

hebben niet genoeg geld om eten te

kopen.

Johannes is de enige van de evan-

gelisten die vertelt van een jongen

die vijf broden en twee gedroogde

visjes bij zich heeft. Hij was bereid

om wat hij had te breken en te de-

len. Hij durfde te zeggen: ‘Ik heb

meer dan genoeg!’ Zijn eenvoudi-

ge boodschap is: ‘Het is niet goed

dat iemand honger lijdt’. Zijn klein

gebaar zet iets groots in beweging,

het begin van een nieuwe wereld.

Er blijkt genoeg te zijn voor ieder-

een, ja,er iszelfsnogreserve.

Hij staat zijn dagrantsoen af, en juist

hiermee kan Jezus wonderen doen. De

overvloed die Jezus schenkt, ontstaat uit

de kleine gave van mensen, die afstaan

waar zij zelf van moeten leven. Tot wat

zijn wij bereid? Stellen we ons ook de vra-

gen:

‘ Wat kan ik bieden? Wat heb ik aan

deze gemeenschap te vertellen?’ Welk ge-

baarkanikstellen?

Bij de Synoptici zijn het de leerlin-

gen die het brood en de vis uitde-

len. Johannes herinnert eraan dat

het Jezus zelf is die, verrezen en

tegenwoordig in de gemeenschap,

de eucharistie in handen heeft: Hij

neemt er het initiatief van. Hij deelt

het brood uit. Hij laat de brok-

ken verzamelen. Jezus vindt dat

niets verspild mag worden, dat al-

les in de ogen van God waardevol

is. Deze houding van Jezus staat

in schril contrast met wat wij van-

daag in onze wegwerpmaatschappij

doen met overschot en resten. Die

overschot is niet in verhouding tot

de vijf broden en de twee vissen uit

het begin vande tekst.Het zegt beel-

dend dat wie van dat ‘brood’ eet, le-

veninovervloedheeft.

Johannes gebruikt de taal die zijn

christenen horen bij de eucharis-

tieviering: ‘Hij nam de broden, Hij

sprak het dankgebed uit’ (Johannes

6, 11).

Meermaals hoorden we al de symboliek

van de getallen: twee vissen kunnen ver-

wijzen naar Oude en Nieuwe Testament,

vijf broden naar de vijf boeken van Mo-

zes, de twaalf manden overschot naar de

twaalf stammen van Israël en de twaalf

apostelenenzonaardehelekerk.

Lied:Geproefd,geleefd,herkend

Geen ander licht dan dat in onze ziel ge-

legd.

Geen and’re kracht dan zout van deze aar-

dezijn.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend

worden.

Zo’nGodzijtGij, een levendenabije.

* In de tweede evangelielezing gaan

de getuigen van de broodverme-

nigvuldiging Jezus achterna. Jezus

verwijt hun dat ze Hem niet zoeken

om de tekenen die ze gezien heb-

ben, maar omdat ze hun buik vol

hebben gegeten. Kortom, het gaat

hun meer om het materiële dan om

het geestelijke. Dat is een eeuwi-

ge strijd voor de mens, ook voor

ons. In het gewone leven van alle-

dag gaat het meestal om geld, carri-

ère, status,machtendergelijke.

Jezus gaat een discussie aan met

deze mensen. Die discussie gaat

over dat rijk Gods, die nieuwe we-

reld, de tijd dat het leven voor ie-

dereen goed zal zijn. Maar dit is een

boodschap die op tegenwind zal sto-

ten. Je voelt die tegenwind in de kri-

tische reacties van de toehoorders:

‘Kun je dat met een teken bewij-

zen?’

Een tastbaar bewijs is een gemeen-

schap van gelovigen die zeggen dat

Jezus die goede wereld aanwezig

stelt. Zo spreekt Johannes over Je-

zus als 'Het brood van het leven'

(Johannes 6, 35). Hij is voor hen

het brood dat God hen geeft. Dit is

geen oproep om Jezus te vereren en

te aanbidden, maar wel een tot na-

volging.

Daarom zegt Jezus: ‘Vergeet niet dat

het belangrijkste werk in je leven daar-

in bestaat dat je gelooft in mij, in mijn

woord en in mijn manier van leven en

zijn.’

Gods nieuwe wereld gebeurt waar

mensen brood zijn voor elkaar. Hoe

kunnen mensen voor elkaar brood

zijn om van te leven? Dat woord

van leven, die weg van leven: op-

komen voor de ander, voedsel voor

de vreemdeling, aandacht voor wie

geenthuisheeft.

Zorg en solidariteit zijn tekenend

voor de levensstijl van Jezus. Waar

die levensstijl wordt opgenomen in

het weefsel van ons dagelijkse leven

verandert alles: ons omgaan met

onze medemensen, met het geld,

met de natuur en niet op de laatste

plaats met onze eigen diepste ver-

langens.

Lied:Geproefd,geleefd,herkend

Geen and’re weg dan die door Jezus werd

gegaan.

Geen ander vuur dan aangeblazen door

zijnGeest.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend

worden.

Zo’n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Zegenenzending

Nu wij het brood gedeeld hebben,

worden wij gezonden om ook zelf

brood te worden voor elkaar en in

Gods naam ‘leven’ te geven aan me-

demensen.

Moge de Heer ons daartoe zegenen

.

Chris Willocx – Majo Werrebroeck - Uit

de viering Don Bosco parochie Kessel-Lo -

zondag5augustus2018

BROOD OM LEVEN ! WOORD OM LEVEN !

LEZINGEN SEPTEMBER

“Senioreninspecteur politie Leu-

ven.Watdoejijallemaal?”

door Patricia Van de Walle, seniorenin-

specteurpolitieLeuven

Datum: maandag 17 september 2018

van14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Maandag 17 september 2018 van 16

tot17u

De taak van senioreninspecteurs

bestaat er voornamelijk in om te

luisteren naar de noden, vragen,

problemen, voorstellen en kritie-

ken afkomstig uit de seniorenge-

meenschap.

Daarnaast trachten de seniorenin-

specteurs onveiligheidsgevoelens

bij ouderen op te vangen. Deze heb-

ben veeleer te maken met situaties

die nietmeteen tastbaar ofmeetbaar

zijn, maar toch een impact hebben

ophetdagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

helpendehandkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven met Senior-

eninspecteur Patricia Van de Walle.

ZOMERACTIVITEITENIN SENI-

ORAMA

Dinsdag18september–13.10u.

Abdij Keizersberg en omgeving

LeuvenMechelsesteenweg

Code: Z 17 -Bijdrage:€4

Gids: Broeder Maurice en Lieve Sin-

naeve

Info en inschrijven via Onthaal Se-

niorama016222014

WANDELEN MET SENIORAMA

*Dagwandeling: Luswandeling

doordeDijlevallei (18km)

Woensdag19september2018

Start om 10 u. aan de bushalte He-

verleeKantineplein

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voor meer info: 016 89 39 65 of 016

220252

*NordicWalking

Maandag17en24september2018

6 à 7 km gedurende 1u30. Vertrek:

stipt om 14u aan de parking Arbore-

tumHeverleebos.

Verzekeringverplicht.

Wat heb je nodig? Poles en goede

stapschoenen.

Voormeerinfo :0478881556

*Nieuw

Vanaf 24 september is er een nieuwe

begeleiding voor trage wandelaars.

Zelfdestartplaatsenvertrekuur.

Voormeerinfo :016235333

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag18september

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km)met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 58 52 86 of 016

443245

Fietsdagtochten

Vrijdag 21 september – Louvain-la-Neuve

–ritmethellingen (75km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven.

Verzekeringverplicht.

Voormeerinfo:016406658

VOETVERZORGING

Woensdag 19 september. Vanaf 8.45

u. is Vanessa Ronchetti aanwezig. Je

kan een afspraakmaken via het ont-

haal tel. 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be. Prijs per verzorgings-

beurt € 25 ter plaatse te betalen. In-

formeer bij uw mutualiteit naar de

korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven



*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Algemeenprogramma2018-2019

Lezingeneerstesemester

Dinsdag 25 september 2018 – Em.

Prof. Jan Vaes

Limburg tussen staf en troon. Dui-

zendjaargraafschapLoon

Dinsdag 2 oktober 2018 – Prof. Pie-

terBergé

‘En toen liep het mis…’:Over de ver-

stoorde relatie tussen muziek en

publiek in de 20ste en 21ste eeuw

Dinsdag 9 oktober 2018 – Prof. Jo

VanBiesebroeck

Hoe duurzaam is het Chinese ont-

wikkelingsmodel?

Dinsdag 16 oktober 2018 – Prof. Luc

Sels

De KU Leuven in 2025: waar willen

westaan…

Dinsdag 23 oktober 2018 – Prof Dan-

nyDeSchreye

Artificiële intelligentie

Dinsdag 30 oktober 2018 – Prof. Pa-

trickNeven

Zorg tijdens en na de borstkanker-

therapie,vandaagenmorgen

Dinsdag 6 november 2018 – Prof.

MarkDerez

Arenberg, Europees en vorstelijk

Dinsdag 13 november 2018 – Mevr.

ChristianeStruyven

Wat is een meesterwerk in de

kunst? 12 meesterwerken door de

eeuwenheen

Dinsdag 20 november 2018 – Prof.

AaronMalinsky

Het Jodendom hier en vandaag, en

zijn relatie met de anderen: een uit-

daging

Dinsdag 27 november 2018 - Prof.

KathleenVenderickx

Meer dan intelligent: hoogbegaafd-

heidbijkinderen

Dinsdag 4 december 2018 – Mevr.

FabienneDeMeulemeester

HetwerkvanKätheKollwitz

Dinsdag 11 december 2018 – Prof. Ka-

rinHaustermans

ParTICLe. Protontherapie: wat en

hoe?

Dinsdag 18 december 2018 – Dhr.

PieterKnapen

Persvrijheid en journalistieke be-

roepsethiek. Basisprincipes getoetst

aanderedactionelepraktijk

Dinsdag 8 januari 2019 – Em. prof.

IgnaceBossuyt

Overture: van Claudio Monteverdi

totRichardWagner

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.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be- Website: http://a-

lum.kuleuven.be/udll - Bankreke-

ningnummer: BE57 7380 4224

4835-BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd

4 FEDERATIE FRANDO

MidweekWandelenHerfst

Van maandag 15 oktober

Tot vrijdag 19 oktober 2018

Terwijl de bomen groen voor bruin

verruilen en de avonden langer

worden, vergeten we vaak dat wan-

delen in de herfst ons een unieke

blik op het veranderende landschap

geeft dank zij de late herfstzon. Niet

alleen de kleuren veranderen, maar

de hele flora en fauna om en rond

het Molenhuis maken zich op voor

koudere temperaturen. Daarom is

de herfst het jaargetijde om nog vol-

op te genieten van stevige wande-

lingenvoordatdewinterbegint.

Op een pittig tempo al wandelend

genieten van de streek in de herfst-

periode. Elke dag zijn we in be-

weging; elke dag heeft zijn stevi-

ge wandeling (10 à 15 km), wat het

weer ook zij. Voor eten en gezellig-

heid zijn we samen verantwoorde-

lijk. Het is de bedoeling dat deel-

nemers kunnen blijven voor het

daarop aansluitende werkweekend.

Inschrijven voor het werkweekend

dientafzonderlijktegebeuren.

Maandag gaan de deuren open van-

af 16 u. Samenkomst op eigen ritme

en installeren in de kamers. Voor

de 1ste avond is er lekkere soep en

broodvoorzien.

Het ontbijt is om 8 u. en daarna ma-

kenweonzepicknick.

Om 10 u. vertrekken we op wande-

ling.

Breng zelf een brooddoos, een

drinkbus en iets om op te zitten

mee.

Voor het avondmaal even samen

overleggen en dan gezellig tafelen.

Na het avondeten is er tijd voor

van alles! Pakjesspel, gezelschaps-

spelen, of samen puzzelen, man-

dala inkleuren, of samen zingen,

kaartspelletjes,…

Een week gewoon genieten in Het

Molenhuis van de herfst, maar

vooralvanelkaar!

Inschrijven :

Via het inschrijvingsformu-

lier op www.moulindebellemeuse.-

be/activiteiten .

Liefstvoor17september2018

Inschrijving pas geldig na betaling.

Kostprijs ( inclusiefeten)

+18j.:20europp/dag,

Bankrekening: BE40 0011 0996

7663

OpnaamvanN.Truyen

Vermelding: Wandelmidweek

Herfst+naam+data

Meebrengen:

hoeslaken en kussensloop, slaap-

zakofdonsdeken, toiletgerief,

wandel- en regenuitrusting (schoe-

nen, paraplu, muts, wandelstok-

ken,rugzakje,warmekleren)

pantoffels,zaklamp,

gezelschapsspel, boek kaarten, puz-

zel,enz.…

Verantwoordelijke: Nina Truyen –

Louis Desmet – Martine D’Hollan-

der

Telefoon:0478/99.94.35

E-mail: truyen.nina007@gmail.-

com

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

“Debatteer mee over vluchtelingen,

burgerschapenongelijkheid.”

Hier een aankondiging van ons

project:Changez!

Dat nodigt u uit in het STUKcafé,

Naamsestraat 96, Leuven, op dins-

dag 18 september 2018, om 19.30u

stipt om samen met elkaar in ge-

sprek te gaan in voorbereiding op de

stemmingvan14oktober.

Changez! maakt reportages en orga-

niseert debatten over bottom-up en

lokalepolitiek.

HART-BOVEN-HARD Leuven ,

Centrum voor Economische

Ongehoorzaamheid CEO, Ma-

sereelfonds en STUKcafé nodigen u

samen uit voor gesprekken met ge-

ëngageerde burgers en lokale politi-

ci inCaféChangez!

We bekijken de video’s van de re-

portages over wonen, burgerschap

enmobiliteit.

De reportages tonen hoe burgers

bottom-up problemen oppakken,

zonder besluitvorming af te wach-

ten en elke reportage onderzoekt de

slaagkansen van ambitieuze initia-

tieven en tendensen. Je vindt de re-

portagesopwww.changez!.be

Na elke video geeft een geëngageer-

deLeuvenaareenreactie.

Daarna maken we tijd voor tussen-

komsten vanuit de Leuvense partij-

en.

Welkom.

Christine Dupont, Tiensevest 45 – 3000

Leuven

*Stadhuis -metgids

Volg de gids in de salons en de go-

tische zalen van één van de mooiste

stadhuizenterwereld.

Elkedagom15u.–GroteMarkt

Tickets: www.visitleuven.be of Toe-

rismeLeuven,Naamsestraat3

* M-Museum Leuven – met audio-

gids

Stadhuis Leuven

Het indrukwekkende strakke mu-

seumgebouw stelt doorlopend een

vaste collectie tentoon, aangevuld

met tijdelijke tentoonstellingen

van zowel oude meesters als heden-

daagsekunstenaars.

Ma, di, vr, za. en zo: 11 u. – 18 u. –

Do:11u.–22u. -Wo:gesloten

L.Vanderkelenstraat28,Leuven

* Sint-Pieterskerk & M-Schatkamer

–metaudio-gids

Eén van de mooiste voorbeelden

van de 15de eeuwse Brabantse hoog-

gotiek.

M-Schatkamer van Sint-Pieter her-

bergt het topstuk ‘Het Laatset

Avondmaal’ van Vlaamse Primitief

DirkBouts.

Ma–za: 10u.–16.30u.

Zo:9u.–17u.

GroteMarktLeuven

*Kruidtuin

Bezoek één van de oudste planten-

tuinen van België. Ongeveer 2,2 ha

vind je een uitgebreide verzame-

ling planten, bomen, heesters en

struiken.

Ma–za:8u. - 17u.

Zo:9u.–17u.

Kapucijnenvoer30,Leuven

(Uit ‘Vandaag in Leuven ‘– Infoblad)
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