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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Als mediteren los staat van het leven heeft

mediteren geen enkele zin. Dan is het lou-

ter een vlucht voor het leven, een vlucht

voor al onze beproevingen en narigheden,

voor ons leed en onze verwarring, en daar-

om niet waard je er ook maar één ogenblik

mee in te laten.

Jiddu Krishnamurtie

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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 20 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 21 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 25 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 27 september

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 28 september

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 19 september

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 20 september

NM: Seniorencafé

AV: koor Parcoeur

Vrijdag 21 september

VM en NM: Bar Michotte

Zondag 23 september

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 24 september

AV: Buurtcomité Michotte

Dinsdag 25 september

NM: Seniorencafé

Woensdag 26 september

NM: OKRA Teamvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 september

25de zo door het jaar

10.00 u. Woord en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Ann Francis

Zang: Mieke Taillieu

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 30 september

Franciscusfeest

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Eugene en Luc Haine

Voorganger: Marcel Doms

Lector: Karel De Rocker

Muziek: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

16.00 u Franciscaanse ontmoeting en

viering in samenwerking met TAU

en onze gemeenschap

Muziek: Franciscuskoor en

ensemble

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 30 september

26ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Mieke Vanhooymissen

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Homilie: Mieke Vanhooymissen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

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

10.30 u. Viering

Voorganger: Jef Wauters

Lector: Annie Van Avermaet

Zondag 30 september

Zesentwintigste zondag door het

kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VIERINGEN

Bezinning

* Dat we steeds weer brood mogen

vinden

op onze tocht door het leven,

zodat we niet van honger omko-

men,

maar kracht krijgen om verder te gaan.

* Dat we brood mogen zijn voor el-

kaar,

dat we elkaar helpen en ondersteu-

nen,

en dat het delen van ons brood

een diepe verbondenheid tussen ons schept.

* Dat we ons mogen blijven voeden

aan Jezus,

Hij, het Levend Brood,

dat we geïnspireerd blijven door

Hem,

zodat we de uitdaging van het leven aan-

kunnen.

Vijf broden en twee vissen

Vijf broden en twee vissen

Veel is het niet ...

Het is meer dan je vermoedt

Een schamel begin van een groot

wonder!

Je eerste brood is dat van je warm en

goed woord.

Spreek het maar, je kunt het.

En je zult mensen bemoedigen.

Ze zitten erop te wachten. Hoe lang

al?

Hou dat brood niet voor jezelf alleen!

Je tweede brood is dat van je aanwe-

zigheid.

Gewoon 'er zijn' als je geen woor-

den meer hebt. Meer niet.

Er zijn voor 'n eenzame mens die al

jaren in het ijle tast.

Hou dat brood niet voor jezelf alleen!

Je derde brood is dat van je glim-

lach,

je aanstekelijk optimisme,

je dankbaarheid en je vreugde,

om zoveel mooie dingen,

om zoveel goede mensen.

Hou dat brood niet voor jezelf alleen!

Je vierde brood is dat van je laatste

restje 'moed',

na alles wat je hebt meegemaakt

in die woestijn van tegenslag en

eenzaamheid.

Hou dat broodje niet voor jezelf alleen!

Je vijfde brood is dat van je laatste

greintje 'geduld'

wat je net dreigt te verliezen.

Aan alle geduld komt een einde ...

Je laatste greintje 'hoop'.

Je laatste greintje 'inzet'.

Hou dat brood niet voor jezelf alleen!

Je eerste vis is die van de 'laatste

kans'

waarvan je net op het punt staat ze

te weigeren.

Je tweede vis is die van je schaarse

tijd.

Je staat op het punt mensen weg te

sturen.

Je zegt bijna "Nu niet!" en toch doe

je het niet!

Vijf broden en twee vissen

Haal ze maar boven

want ze staan op het punt wonderen te

doen!

Zegen en zending

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 Werrebrouck - it

de viering Don Bosco parochie Kessel-Lo -

zondag 5 augustus 2018

VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN

FIETSEN MET SENIORAMA

*Fietsen - rit met hellingen (40 km )

Donderdag 23 september 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 26 10 95 of 016

40 66 58

*Fietsdagtochten

Vrijdag 21 september – Louvain-la-Neuve

– rit met hellingen (75 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven.

Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58

Dinsdag 25 september – Zoniënwoud – rit

met hellingen (73 km)

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Info: 016 26 10 95
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We komen samen in het midden

van het Michottepark om 14 uur,

en spelen een thuiswedstrijd voor

deze 16de editie, in en rond het

Michottepark. De wandeling bestaat

uit tweedelen.

Deel 1 vertelt het verhaal van fau-

na en flora in en rond het Michot-

tepark.

Deel 2 neemt u mee in de onmid-

dellijke buurt van het park en onze

buurtgeschiedenis.

Filip en Dirk, uw vertrouwde stads-

gidsen verzorgen deel 2, Geert, na-

tuur- en parkkenner verzorgt deel 1

voorbeidegroepen.

Na de wandeling, rond 16 uur,

wordt er u door de buurtgroep één

consummatie aangeboden in café

Concorde op de hoek van de Vliet-

straat en de Tiensesteenweg. Daar

wordt ook de uitslag van de onder-

staande zoektocht meegedeeld, en

worden de drie best geplaatsten ge-

huldigd.

Zoektocht Michottebuurt sep-

tember/oktober 2018.

1. Circuit zoektocht Michottebuurt

2018

We starten in het midden van het

Michottepark, aan het centrale in-

fobord.

We verlaten het park richting Plat-

te-Lostraat, uitgang ter hoogte van

de Vandeveldestraat, en volgen de

Platte-Lostraat van huisnummer

149tot247/254.

Daar slaan we rechts af langs de

R. Rollandstraat naar de Koetsweg

die we kruisen en volgen de Grens-

straat. Op de hoek met de Vereni-

gingsstraat volgen we deze straat

tot huisnummer 18 waar we onder

het huis door, de Overwinnings-

straat volgen tot aan de Tiensesteen-

weg. We steken over aan de zebra-

paden (ter hoogte van de Vlietstraat)

en volgen de Tiensesteenweg naar

rechts (van huisnummer 228 tot

190) tot aan de oversteekplaats met

lichten, ter hoogte van het Paro-

chiaal Centrum. Hier steken we op-

nieuw over en gaan langs de hoofd-

ingang van het Michottepark naar

decentraleopenplaatswaardezoek-

tochtbegintenookeindigt.

2.Opdracht:

Probeer de twintig foto's hiernaast

terug te vinden op het circuit en

nummer ze in de volgorde zoals je

ze op het circuit tegenkomt van 1 tot

20.

Gebruik uw flyer om rechts onder-

aan uw naam en de volgorde van de

foto's in te vullen. Beantwoord ook

de schiftingsvraag op uw formu-

lier; "Hoeveel deelnemers bezorg-

den tijdig een minstens gedeeltelijk

ingevuld formulier?" Bezorg de in-

gevulde flyer aan Filip Jacobs (Plat-

te-Lostraat 222), of Dirk Baro (Plat-

te-Lostraat 181).

We verwachten dat je om een goed

resultaat te halen toch een drietal

keren langs het circuit moet wan-

delen. Je kan je flyer kopiëren of

een tweede exemplaar aanvragen bij

dirkbaro51@gmail.com.

Wel, slechts één formulier per

naam indienen, en dit voor 20 ok-

tober,20uur.

Gedeeltelijk ingevulde formulieren

zijn dus ook welkom. Vorig jaar was

hetbesteresultaat 19/20.

Succes.

FilipenDirk.

Een activiteit van Buurtgroep Mi-

chottepark - volg ons op Facebook

via'BuurtcomitéMichotte'.

Buurtwandeling "Buurtgroep Michotte" zondag 21 oktober 2018

LEZINGEN SEPTEMBER “Recht

op waardig sterven, beslissingen

rond levenseinde” door Mevrouw

Claus, vzw Recht op waardig sterven.

Maandag 24 september 2018 van

14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Seniora-

ma, Vanden Tymplestraat 35, 3000

Leuven. Bijdrage: 5,50 euro, leden

4,50euro,koffie inbegrepen

GELAATSVERZORGING IN SE-

NIORAMA Dinsdag 25 september

2018. Je kan vanaf nu maandelijks

genieten van een ontspannende ge-

laatsverzorging. Maggie komt een-

maal per maand langs op Seniora-

ma om je een rustgevende gezichts-

massage te geven. Gedurende 45mi-

nuten zorgt ze voor het reinigen

van de huid, de massage, een mas-

ker en indien gewenst een lichte

maquillage. Ondertussen krijg je

raad over hoe je je huid gezond

kan houden. Maggie werkt uitslui-

tend met anti-allergische produc-

ten.Maak een afspraak via het ont-

haal 016 22 20 14 of onthaal@seni-

orama.be. Kostprijs: € 20 te betalen

bij inschrijving.



GSM/smartphone

Wie problemen heeft met gsm of

smartphone kan een afspraak ma-

ken op het onthaal tel. 016 22 20 14.

Dinsdagvoormiddag 10 u of 11 u (be-

halve schoolvakanties). Enkel An-

droidkomtinaanmerking.

Zorg ervoor dat je toestel opgeladen

is.

Bijdrage:€5vooraftebetalen.

Welkom !

Op het 22ste Filipijnenfeest op 13

oktober 2018 in het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 6, Leuven/-

Kessel-Lo!

Jekaninschrijvenvia

emailcabsama2@gmail.com.

Sameneten-Van 18u.tot20u.

Je kan genieten van een heerlijke Fi-

lipijnse schotel mét vlees of vegeta-

risch (12 euro en 6 euro voor kin-

derportie).

Het dessertbuffet (desserts zijn

apart te betalen) en de bar zijn nog

opentotsluitingstijd.

Het Filipijnse verhaal - Van 20 u. tot

21u.

Béatrice, Caro, Filip, Jeroen, Lut,

Marijke, Saïda en Veerle gingen in

juli op solidariteitsreis naar de Fili-

pijnen.Zedoenhunverhaal.

Kan je er niet bij zijn, maar wil je

steunen? We verkopen steunkaar-

tenaan5euro.

Mabuhay!

GuidoVos

Liefde

is als de zee.

Innig omhelst ze het strand,

ze overspoelt het

met leven.

Soms trekt ze zich terug

om de geliefde

ruimschoots adem

en vrijheid te geven.

KrisGelaude

De snelheid, het passeren is een fac-

tor die het leven van zijn zin be-

rooft. Snelheid dwingt tot eenzij-

digheid, haastig lopen is voorbij-

lopen. Wie ver wil komen moet niet

snel lopen. Of misschien is niet de

fout van de loper dat hij de bloemen

langs de weg voorbijloopt, maar dat

hij een weg beloopt zonder dat hij

weet heeft van andere wegen. Snel-

heid wordt dikwijls gehouden voor

een toppunt van vitaliteit, maar het

is een spel met de dood. Het is zich

opsluiten in de spichtige rechtlij-

nigheid van een nuttigheidsstre-

ven.

Verhoeven

Eengepantserderidder

kannietgekwetstworden

maarooknietgestreeld

LucVersteylen

KALENDERBLAADJE
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Gebruik van Het Molenhuis door

derden

Het gebouw kan geheel of gedeelte-

lijk ter beschikking gesteld worden

aan derden indien deze activitei-

ten in overeenstemming zijn met

de geest en de filosofie van de vzw

“Moulin de Belle Meuse”. Voor-

rang en kortingen worden gege-

ven aan groepen die aandacht heb-

ben voor mensen die het moeilijker

hebbeninonzesamenleving.

Wij werken met ons huis in een

vorm van open vertrouwen. Er is

geen conciërge, geen inspecteur die

u ter plaatse viseert. Van de groepen

en verbruikers wordt verwacht dat

zij het huis als een goede huisvader

gebruiken en het in een staat achter-

laten zoals ze het zelf graag hadden

willenvinden.

Op onze website (www.moulinde-

bellemeuse.be/Reserveren) vind je

onze kalender. Kijk hier of uw ge-

wenste periode nog vrij is. Gebruik

het reservatieformulier om uw aan-

vraag in te dienen. De raad van be-

stuurevalueertelkeaanvraag.

Het woonhuis (max 12 personen)

Prijspernacht90euro.

Het kamphuis (max 30 personen)

Prijspernacht*:

Sociale sector: 125 euro – Jeugd en

scholen: 190 euro – Andere gebrui-

kers:250euro

Gansehuis (max50personen)

Prijspernacht*:

Sociale sector: 170 euro – Jeugd en

scholen: 260 euro – Andere gebrui-

kers:340euro

* Vanaf 18.00 u. op uw aankomstdag, tot

16.00 opuwvertrekdag. Eenweekend geldt

steeds voor 2 nachten.Op aanvraag kan de

raad van bestuur beslissen om af te wij-

ken van de tarieven. Wij vragen een voor-

schotvan20%

Wat verstaan wij onder ‘sociale sec-

tor’, ‘jeugd en scholen’ en ‘andere

gebruikers’ ?

1.Socialesector

Vzw's die tot de ‘Bijzondere Jeugd-

bijstand’ behoren, of initiatieven

en organisaties voor mensen in ar-

moede, voor volwassenen of kinde-

ren met lichamelijke, psychische,

mentale en sociale beperkingen,

MPI’s (o.m.BSOenBLO)…

2. Jeugdenscholen

Jeugd (jongeren tot 18 jaar)) staat

onder begeleiding van minstens

1volwassene. Bij scholen betreft het

hier vooral bosklassen voor lager-

ensecundaironderwijs.

3.Anderegebruikers

*Familiesenverenigingen

Het betreft gezinnen, familiebij-

eenkomsten, verenigingen, vrien-

dengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn

en het samen beleven met respect

voor de natuur en het huis is zeer

belangrijk.

*Vorming

Bezinningsdagen, vormende acti-

viteiten, opleidingen, alternatie-

ve geneeswijzen, meditaties, enz.

Meestal gebeuren deze activiteiten

onderdeskundigebegeleiding.

Maatschappelijkzetel:

Vzw.MoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat59

3071Erps-Kwerps

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Molenhuis Bérismenil

Zorg is een grondrecht en dat betekent op

de eerste plaats de onvoorwaardelijke toe-

gankelijkheid tot ‘gepaste’ zorg voor ieder-

een.

Met‘HartBovenHardLeuven’

vragen wij aan de stad een inves-

tering in een lokaal zorg- en wel-

zijnscentrum.

*Het sluit aan op het totale zorg- en

welzijnsaanbod

-degezondheidszorg

-geestelijkegezondheidszorg

-ouderenzorg

- zorg en ondersteuning voor per-

sonen met handicap of beperking

- jeugdzorg

- lokale welzijnsdiensten en –wer-

kingen

*Hetisgratis

*Het is laagdrempelig, met duidelij-

ke informatie voor iedereen die ge-

pastezorgzoekt

*Het helpt bij de instap en kan be-

geleiden tijdens het zorgproces, op

vraagvandezorgdrager

*Het informeert en begeleidt ook de

informele ondersteuners uit de om-

geving van de zorgdragers, als daar

noodaanis.

*Het neemt bijzonder initiatief

voor kwetsbare hulpbehoevenden

Bepaal maar wat jij belangrijk

vindtendeelhetonsmee.

Je vindt dit document binnenkort

op www.hartbovenhard.be/leuven

Je kan ons bereiken op leu-

ven@hartbovenhard.be

V.U. Christine Dupont, Tiensevest, 45 –

3010Leuven

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Opening van het 43ste cursusjaar:

dinsdag25september2018

10.30 u.: Plechtige eucharistievie-

ring in de Begijnhofkerk Sint-Jan-

de- Dpoper, Groot Begijnhof Leu-

ven, gecelebreerd door professor

Jacques Haers en opgeluisterd door

het koor ‘Cantamici” o.l.v. dhr. Jean

Convents, aan het orgel begeleid

doorem.prof.RaoulVereecken.

14.00:Lezing

Limburg tussen staf en troon. Dui-

zendjaargraafschapLoon

Em. Prof. Jan Vaes – Emeritus Lector

UCLL

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

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

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
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