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Wanneer de mens de zelfinkeer beoefent,

heeft het menselijke ik voor zichzelf niets.

Het ik zou graag iets hebben en het zou

graag iets weten en het zou graag iets wil-

len.

Tot wanneer dit drievoudige ‘iets’ in hem

sterft,breekt het de mens nogal zuur op.

Dat gebeurt niet in één dag en ook niet

in korte tijd. Men moet erin volharden,

dan wordt het op de duur gemakkelijk en

vreugdevol.

De mens moet de beelden van de dingen

helemaal laten varen en zijn tempel leeg-

maken en leeg houden.

Johannes Tauler

In oktober komen we nog samen

ter meditatie op maandag 29 oktober

2018. Aanvang om 20 uur in de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

De samenkomsten van volgende

maand zijn op maandag 12 en maan-

dag 26 november 2018.

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 25 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 30 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

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

Sint-Franciscus

Woensdag 24 oktober

NM: OKRA Temvergadering

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 25 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 26 oktober

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

AV: Buurtgroep Michotte

Zondag 28 oktober

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 30 oktober

NM: Seniorencafé

Woensdag 31 oktober

20 u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Met vrede gegroeten gezegend met licht!

Voor wie zoeken in de stilte naar

een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroeten gezegend met licht!

Voor wie roepen om vrede, van ge-

rechtigheid dromen.

Met vrede gegroeten gezegend met licht!

Voor wie wachten in vertrouwen

dat de liefde zal blijven.

Met vrede gegroeten gezegend met licht!

(Jef Wauters - Uit de viering Vredes-

week: Iedereen thuis )

KALENDERBLAADJE

Meer info & alle voorwaarden op

www.cm.be/oppashulp

OPPAS BIJ CHRONISCH ZIEKE

MENSEN, OUDEREN OF MEN-

SEN MET EEN HANDICAP

Als mantelzorger wil je ook wel

eens een boodschap doen, vrienden

opzoeken of er gewoon even tus-

senuit zijn. Terwijl je weg bent,

komen vrijwilligers van CM-Oppas

aan huis bij de thuiszorgpatiënt. De

thuisoppasser biedt gezelschap en

toezicht.

VOORDEELTARIEF

CM biedt oppas tegen het voordeel-

tarief van 2,60 euro per uur met een

minimum van twee uur. Oppas is

mogelijk overdag, 's avonds en 's

nachts, zowel tijdens de week als in

het weekend.

CM TOT JE

DIENST

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 oktober

30ste zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Lut Ruwet

Orgel: Herman Baumers

Donderdag 1 november

Allerheiligen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Houcke

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 4 november

31e zondag door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Tom Akkermans

WEES TEVREDEN

MET MINDER

DAN KRIJG JE MEER bzn

AF EN TOE GEK DOEN

OM HET NIET TE WORDEN bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 oktober

30ste zondag door het jaar B

11 u. Viering

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Lies Verschueren

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Donderdag 1 november

Allerheiligen - Allerzielen

11 u. Viering met koor en samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Caroline Van

Audenhoven en Myriam Neves

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 4 november

31ste zondag door het jaar B

11 u. Viering met koor en samenzang

Intentie: de heer en mevrouw Alfons

en Stephanie Van Audenhoven-

Delva en de heer André Goens

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 28 oktober

Dertigste zondag door het kerkelijk

jaar

Geen viering in Don Bosco

Donderdag 1 november

Allerheiligen –Allerzielen

10.30 u. Misviering

Voorganger: Jef Wauters

Lector: Chris Willocx

Zondag 4 november

Eenendertigste 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.

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Kerk&leven blijft niet in de opper-

vlakkigheid hangen.

Kerk&leven gaat op zoek naar al-

les wat waardevol is, naar mensen

en gebeurtenissen die je pas ontdekt

als je het leven langs alle kanten be-

kijkt.

Kerk&leven deelt elke week met u

zijn bijzondere blik, een blik vol

verwondering en bewondering, op

zoek naar vertrouwen en hoop.

We willen graag bij u op bezoek ko-

men, een jaar lang, elke woensdag

in uw brievenbus.

Neem daarom een abonnement op

Kerk&leven, liefst voor 15 novem-

ber 2018.

Voor de prijs van 37 euro.

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

Nieuwe abonnees die inschrijven

voor 20 november, ontvangen tot

einde dit jaar, elke week de num-

mers die nog verschijnen in 2018,

gratis.

Er is wel voor 2019 een verande-

ring van rekeningnummer en be-

gunstigde.

Schrijf nu over op:

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO ZR

Amerikalaan 29, 3000 Leuven

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019

Federatie Frando, Parochie ...

kan je uw parochie toevoegen.

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgt die aan de drukkerij. We zijn

hem daar heel dankbaar voor. We

begrijpen allen wel dat tijdig in-

schrijven zijn werk veraangenaamt

en verlicht!

Wie het gemakkelijker vindt con-

tant te betalen kan op zijn parochie

terecht:

* Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, Spaanse-

kroonlaan 24 B0101 – 3000 Leuven

(0486 520 182)

Parochiesecretariaat, Tiensesteen-

weg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59

)

Open op ma., di., do. en vr. van 9.30

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

* Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon

Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016

22 38 11)

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79,

3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer bij ons aan?
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Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
PhilippeNachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
GilberteHavet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
HermanVanOverbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
JefWauters,
federatiepastoor
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
CarolineVan Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
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Colofon



Meer info & alle voorwaarden op

www.cm.be/oppashulp

TEGEMOETKOMING VOOR

NACHTZORG

Zorg opnemen voor iemand is

vooral 's nachts moeilijk. Dank-

zij nachtelijke ondersteuning kan

een zorgbehoevende persoon lan-

ger thuis blijven wonen. Nacht-

zorg geeft ademruimte aan de man-

telzorger en rust aan de zorgbehoe-

vende persoon. Nachtoppas door

CM-Oppas aan huis is een vorm van

nachtzorg en komt in aanmerking

voorhet ledenvoordeel.

LEDENVOORDEEL

Terugbetaling van de helft van de

kostprijs voor nachtzorg, met een

maximum van 15 euro per nacht en

tot honderd nachten per jaar. Be-

zorg je factuur aan CM voor de te-

rugbetaling. Bekijk de voorwaarden

opwww.cm.be/nachtzorg.

CM TOT JE DIENST

3FEDERATIE FRANDO

Waar je ook woont, vandaan komt

of terecht komt: iedereen wil een

plek waar hij zich thuis kan voelen.

Thuis is waar je veilig bent, waar je

je geborgen voelt, waar je je eigen

zin kan doen, waar je op adem kan

komen. Het ontbreken van zo’n

plek zorgt voor onrust, frustratie

enzelfsagressie.

Tijdens de 29ste Vlaamse Vredes-

week, met als slogan ‘Iedereen thuis,

die loopt van 21 september tot 2

oktober 2018, zetten Pax Christi

Vlaanderen en de Vredesweekpart-

ners in op ‘thuis’ als belangrijke

factor voor een vredevolle samenle-

ving.

Wij bidden voor plaatsen waar mensen

zich thuisvoelen.

Een thuis waar ze zich geborgen weten en

zichzelfkunnenzijn.

Mogen wij daartoe ons steentje bijdragen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen

in het verschiet ijvert de Vlaam-

se Vredesweek voor de versterking

van het beleid om een thuis voor ie-

dereenmogelijktemaken.

De slogan van de Vredesweek be-

staatuit tweewoorden.

Het eerste woord is: ‘iedereen’. De

Universele Verklaring van de Rech-

ten van de Mens begint met deze

woorden: “Iedere mens is gelijk in

waardigheid geboren.”In het Evan-

gelie lezen we dat God zijn liefde

laat uitgaan naar iedereen zonder

onderscheid.

Het tweede woord is: ‘thuis’. Dit

woord drukt meer uit dan een dak

boven het hoofd hebben. Thuis

zijn, ergens thuiskomen’ sluit aan

bij het verlangen naar geborgen-

heid, het verlangen aanvaard te zijn

enzichbemindteweten.

Zich thuis voelen, erbij horen, ge-

lijkwaardigheid, dat is wat Jezus

ons vandaag zegt in het evangelie.

Niet de eerste willen zijn maar die-

naar. Allen opnemen in Gods naam:

daartoe zijn christenen geroepen.

Laten wij daartoe bereid zijn en

daarvoorbiddenindezeviering.

Wijbiddenvooreengemeenschap

die mensen insluit in plaats van uitsluit.

Dat het wij-zij-denken niet de bovenhand

krijgt.

Datwijmetmoedenvertrouwen

een samenleving helpen opbouwen met

toekomstvoorallen.

Timmieenzijnplekje

(EenverhaalvanEdFranck)

We luisteren naar het verhaal van

Timmie, een jongetje dat zijn ge-

liefd speelterrein naast zijn huis

verliest omdat er een garage komt

voor de splinternieuwe auto van

zijn ouders. Dat begrijpt hij niet.

Hij is boos en verdrietig. Maar een

paarweken later heeft papa tochzijn

garageenzijnoprit.

Dewintergaat,delentekomt.

Dwars door het asfalt ziet het jon-

getje een scheutje van zijn vroege-

rekastanjeboomkomenpiepen.

Timmie bouwt een muurtje om het

scheutje. Ooit krijgt Timmie weer

zijnplekje.

Lezing uit het evangelie van Mar-

cus

Ze vertrokken uit die streek en reis-

den door Galilea, maar hij wilde

niet dat iemand dat te weten kwam,

want hij was bezig zijn leerlingen

onderricht te geven. Hij zei tegen

hen: ‘De Mensenzoon wordt uitge-

leverd aan de mensen. Die zullen

hem doden, maar na drie dagen zal

hij uit de dood opstaan.’ Ze begre-

pen deze uitspraak niet, maar durf-

denhemgeenvragentestellen.

Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen

ze in huis waren, vroeg hij hun:

‘Waarover waren jullie onderweg

aan het redetwisten?’ Ze zwegen,

want ze hadden onderweg met el-

kaar getwist over de vraag wie van

hen de belangrijkste was. Hij ging

zitten en riep de twaalf bij zich. Hij

zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste

wil zijn, moet de minste van alle-

maal willen zijn en ieders dienaar.’

Hij pakte een kind op en zette het

in hun midden neer; hij sloeg zijn

arm eromheen en zei tegen hen:

‘Wie in mijn naam één zo’n kind

bij zich opneemt, neemt mij op; en

wiemij opneemt, neemt nietmij op,

maar hem die mij gezonden heeft.’

Wij bidden om nieuwe inspiratie en

kracht

omGods droomvan vredemee tot stand te

brengen.

Dat wij de gelijkwaardigheid van ieder

mens terhartenemen.

Datwijbereidzijnomtedienen

in plaats van ons boven de ander te plaat-

sen.

Duiding

1.

Zelfs na jaren met Jezus te zijn op-

getrokken, begrepen zij het niet, zo

schrijftMarcus.

Zij zagen zich al zetelen links en

rechts van Jezus, delend in zijn

machtenglorie.

Bleef de vraag wie van hen de be-

langrijkste was aan wie dit voordeel

te beurt zou vallen. Daarover dis-

cussieerdenzij.

Zij begrepen het nog niet dat Jezus

geen koning zou zijn zoals de an-

derevolkendiekenden.

Neen, zoals in het boek Deuterono-

mium geschreven staat zou hij een

koning zijn die dient, recht doet,

aandeminstenheteerst.

Geen macht en glorie, maar lijden

endoodzalzijndeelzijn.

2.

Onder de kastanjeboom had Tim-

mie zijn plekje, waar hij zich thuis

voelde,zichgeborgenwist.

Maar zijn plekje werd hem ontno-

men, voor de auto en garage van

zijnvader.

Het is een verhaal waarmee wij vaak

indecatechesehebbengewerkt.

Iedereen op aarde heeft recht op

zo’n plekje, waar hij zich thuis

voelt,zichgeborgenweet.

De Vlaamse Vredesweek nodigt ons

uitomdaaraanmeetewerken.

3.

In deze tijd denken wij speciaal

aan de vluchtelingen wiens plek-

je werd ontnomen door oorlogsge-

weld, door honger, door de opwar-

mingvandeaarde.

Her en der zetten mensen zich in

om hen te verwelkomen en hen een

thuisaantebieden.

Zo bv. in Zemst. De samenwerking

tussen de dienst Welzijn – Integra-

tie en de vzw AZIZ toont aan dat zo-

wel Zemstenaars als nieuwkomers

met een vlucht- of migratieverleden

zich samen thuis kunnen voelen.

4.

Maar niet alleen vluchtelingen,

ook vele andere groepen zoeken een

plekje,eenthuis.

Het aantal kinderen dat in armoe-

de geboren worden neem ook in

Vlaanderen nog steeds toe. Van-

af hun geboorte wordt hun plekje

reedsontnomen.

Welzijnszorg met zijn welzijns-

schakels en Domo hier in Leuven

bv. proberen heel wat te doen om

dezemensenteintegreren.

Je hebt nog groepen die dreigen uit-

gesloten te worden en hun plekje te

verliezen.

Dat er heel wat kan gebeuren om

verschillende groepen samen te

brengen leert ons ook ’t Kwartier-

tje, een plein in Sleidinge dat tot

stand kwam door de samenwerking

tussen het psychiatrisch centrum

enbuurtbewoners.

Ik denk ook aan de vele mensen

die door de wereldwijde globalise-

Vluchtelingen

ring en de vele veranderingen in

onze samenleving angstig gewor-

den zijn en zich bedreigd voelen.

Vaak wordt naar hen niet geluisterd

en voelen wij zich in de kou gezet

alsof zij niet meer mee tellen, uitge-

slotenworden.

Dat kunnen katholieken zijn die al-

les zien achteruit gaan behalve de

komstvandeIslam.

Dat kunnen mensen zijn die om-

geven worden door nieuwe buren,

waarmee ze niet meer kunnen spre-

ken omdat zij andere, vreemde talen

spreken.

Ook al deze mensen hebben recht

op een plekje, een thuis waar zij

zichgeborgenweten.

5.

Iedereen een thuis geven is de bes-

te manier om tot vrede te komen, zo

steltdeVlaamseVredesweek.

Als wij goed luisteren naar het

evangelie van vandaag is de beste

leefwijze om hieraan mee te werken

het dienaar worden, zich in dienst

stellen van de mensen van wie hun

plekjeontnomenzijn.

Wij bidden om moed om tegen de verhar-

ding en verzuring van de samenleving in

tegaan.

Dat wij geweldloos mogen omgaan met

medestanders en tegenstanders, en het con-

flict niet uit de weg gaan, maar telkens

opnieuw een vreedzame oplossing nastre-

ven.

Jef Wauters – Uit de viering van 23 sep-

tember2018: ‘IedereenThuis!

Vluchtelingenkamp

VREDESWEEK: IEDEREEN THUIS

Een denk- en doe voormiddag rond

verbindend spreken en handelen.

De zingevingsgroep van Bewe-

ging.net Leuven nodigt iedereen

vanharteuitop

zaterdag 17 november tussen 9.30

en 12.30 u in jeugdherberg De

Blauwput te Kessel-Lo. (Martela-

renlaan11a)

Ieder van ons heeft zijn eigen idee-

ën en meningen, maar ook ande-

ren hebben hun eigen ideeën en

meningen. Hoe komen we dichter

bij mekaar zonder onszelf te verloo-

chenen, in respect voor de ander?

‘Wijs’ zijn zij die erin slagen zich-

zelf niet hoger te achten dan ande-

ren. (Paulus)

Is het mogelijk om “wijs” te zijn bij

lastige en polariserende thema’s?

Fundamenteel van mening ver-

schillen over moeilijke onderwer-

pen en toch de relatie met de andere

en het vertrouwen in elkaar blijven

behouden en versterken, ook als we

heel verschillend denken of hande-

len.Moeilijk,maarhetkan.

René Bouwen en Goedroen Jucht-

mans bieden ons instrumenten,

handvaten en wegwijzers aan om

met elkaar in gesprek te blijven. Zo

gerakenwesamenverder.

En vooral: ze laten ons stevig oefe-

nen in het voeren van verbindende

gesprekken.

9u00Onthaalmetkoffie

9u30 Welkom en inleiding door

Roland Verbeek, voorzitter Bewe-

ging.net.Leuven

9u35 Kader en werkvormen. Zin-

volle voorbeelden. Uitwisselen van

ervaringen.

Oefeningen in verbindend spreken

enhandelen.

Met René Bouwen, emiritus bui-

tengewoon hoogleraar organisa-

tiepsychologie aan KULeuven en

Goedroen Juchtmans, senior on-

derzoeker HIVA onderzoeksgroep

“Onderwijs en Levenslang Leren”

9u45DeelI

10u45Pauze

11u00DeelII

12u00 Wijze leerlessen en slotbe-

schouwing door Samira Atillah,

pedagoge, jeugdwerkster, mensen-

rechtenactiviste, schrijfster.

12u30Middagmaal

Inkom

3 euro (zonder broodjes) – 5 euro

(metbroodjes)

inschrijven voor 10 november bij

lydia.vanhirtum@beweging.net –

0477462753



Op woensdag 14 november om 14u

hebben we in het parochiezaaltje

St.-Franciscus (Tiensesteenweg)

een vorming over “Aandacht

voor het levenseinde”

Lesgever van dienst is Collette Dec-

lercq.

Deze vorming geeft je zicht in de

actuele stand van zaken met be-

trekking tot het levenseinde in ons

land:

- Verschillende soorten beslissin-

genenwatzegtdewethierover.

- Wat te regelen? Soorten formulie-

ren(negatievewilsbeschikking)

- Naar wie doorverwijzen: nuttige

adressen

De vorming is gratis en duurt tot

ongeveer16u00.

Tussendoor iserkoffie.

Iedereeniswelkom!

Aandacht voor het levenseinde

Functies waarvoor nieuwe be-

stuurder(s)gezochtworden

Helpen jullie zoeken naar men-

sen die voor onderstaande functies

of verantwoordelijkheden een vrij-

willig engagement willen aangaan

binnenonsmolenhuis?

Het opnemen van verantwoorde-

lijkheden kan gecombineerd wor-

den naar eigen competenties en

hoeven niet onmiddellijk samenge-

bracht te worden in een bestuurs-

functie:allehulpiswelkom.

*Algemene coördinatie van de tech-

nische evolutie van het molenhuis

* Evaluatie, opvolging en aanstu-

ring van de bouwtechnische aspec-

ten en de technieken elektriciteit en

verwarming zowel functioneel/e-

cologischalsnaarnormering

- Opvolging van het groot en het

klein onderhoud gebouwen, elek-

triciteitenverwarming

- Zorgen voor de nodige kritische

voorraden

- Verzamelen en bijhouden van de

nodigeattestenenschema’s

- Opvolgen van afgesproken pro-

jectenenwerkzaamheden

* Opvolging dossier waterzuive-

ring

* Opvolging dossier elektriciteits-

turbine(-productie)

* Up to date houden van het verze-

keringsdossier

-Opvolgingschadegevallen

- Zorgen voor duidelijke procedu-

res

- Nodige aanpassingen van de dos-

siers

- Tijdige aangiften en controles

(prijsvergelijkingen?) van de verze-

kerdeelementen

endekostprijsdaarvan

* Opvolging financieel beheer

(doorlichting, verplichtingen en

aangiften)

* Opvolging VZW-wetgeving en

–verplichtingen

Uiteraard dienen niet alle boven-

vermelde functies door één persoon

uitgevoerdteworden.

De kennis dient ook niet op en top

te zijn, maar betrokkenen moeten

toch met enige kennis van zaken

kunnen onderhandelen met aanne-

mers, enz. Kennis van het Frans is

indezeookeenplus.

Als je maar enigszins denkt dat je

voor een gedeelte van deze func-

ties iets zou kunnen en willen

betekenen, graag contact opnemen

met de voorzitter, Johan Deforche

(0498/595001).

Desgevallend dient dit niet onmid-

dellijk een functie te zijn binnen

de raad van bestuur, maar eerder als

deelnemer van een technische cel.

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulin-

debellemeuse/

Molenhuis Bérismenil

NA ELKE MAANDAG

KOMT EEN DINSDAGbzn

AFKIJKEN IS NIET VERKEERD

HET IS GEWOON TEAMWORK

bzn
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Lezingenreeks–Najaar2018

KULeuven–FaculteitLetteren

Nederlandse literatuur in tijden

vanBarok

DoorMarcVanVaeck

Woensdag 24 oktober 2018 – 14u00

Tussenfeitenmysterie.

De ontdekking van Michaelina Wautier

als ‘Grande Dame’ van de Brusselse Barok

DoorKatlijneVanderStighelen

Woensdag 7 november 2018 – 14u00

Kar-jackers, godfathers en weerbar-

stigeweduwes

Bloed, zweet en tranen achter het Vlaam-

sewandtapijt

DoorKoenBrosens

Woensdag 21 november 2018 –

14u00

Versailles: was het nu barok of was

hetnuklassiek?

Spektakel aan het hof van Lodewijk XIV

DoorJanHerman

Woensdag 5 december 2018 – 14u00

Joan Albert Ban en ‘zinroerende

zang‘

DoorDavidBurn

Woensdag 19 december 2018 – 14u00

Infoeninschrijvingen:

www.arts.kuleuven.be/lezingen-

reeks

Barok

Inspiratiedag: Duurzaam Digitaal

Leuven

Digitale technologie en ecologie,

het is soms een hobbelig huwe-

lijk. Enerzijds maakt technologie

het ons gemakkelijker om duur-

zaam door het leven te gaan, denk

maar aan autodelen, voedselover-

schotten die worden weggegeven,

Gift Leuven, apps voor trein- en bu-

suren…

Maar al die smartphones, laptops en

tablets vragen ook heel wat ener-

gie om gemaakt en gebruikt te wor-

den. Bovendien heeft elk huishou-

den enkele slapende apparaten in

een schuif liggen en danken we

de meeste toestellen na enkele ja-

ren af. Omdat we niet goed weten

hoe we ermee moeten werken, om-

dat we ziek zijn, omdat er geen up-

dates meer beschikbaar zijn of om-

dat we verleid worden door reclame

om een nieuw model in huis te ha-

len…

Kanhetookanders?Beslistwel!

Op de inspiratiedag Duurzaam Di-

gitaal Leuven van zaterdag 3 no-

vember presenteert een groep van

enthousiaste mensen jou een boel

informatie, ideeën en oplossingen

over:

- een tweede leven voor je afgedank-

tesmartphone, tabletof laptop

- slimmer kopen en gebruiken van

digitaleapparatuur

- aanpassen of herstellen van mo-

biele apparatuur: zelf doen of laten

doen?

-verantwoordrecycleren

Schrijf je in voor een namiddag vol

waardevolletips!

We willen met dit gratis initiatief

bijdragen aan het model van een cir-

culaire stad en het ontstaan van een

hersteleconomie.

Initiatief ismMaakbaarLeuven

Praktischeinfo:

Breng gerust je (oude) laptops,

smartphones en tablets mee voor de

workshops en demonstraties. Heb

je nog slapende of afgedankte appa-

raten in je schuif liggen – wij zor-

genvooreeninzamelpunt.

Begeleiding: Paul Vandeweert, ICT

verantwoordelijke bij Vorming-

plusOost-Brabant

Waar: Vormingplus Oost-Brabant,

Paul van Ostaijenlaan 22-24 – 3001

Heverlee

Prijs:Gratis

Wanneer: Zaterdag 3 november

2018van14.00tot17.00uur

Code: 186181

https://www.vormingplusob.be/

inspiratiedag-duurzaam-digitaal-

leuven

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

VORMINGPLUS OOST-BRABANT

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

-Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 30 oktober 2018 – Prof. Pa-

trick Neven (Faculteit Geneeskun-

de)

Zorg tijdens en na borstkankerthe-

rapie,vandaagenmorgen

Dinsdag 6 november 2018 – Prof.

Mark Derez (Universiteitsadvies / Ar-

chevarisKULeuven)

Arenberg, Europees en vorstelijk

Digitaalabonnement

Als u dit wenst kunt u een digi-

taal abonnement nemen op de dins-

daglezingen van het Algemeen Pro-

gramma 2018-2019. Voor een digi-

taal jaarabonnement betaalt u 30 eu-

ro. U krijgt dan een gebruikers-

naam en paswoord toegestuurd in

uw mailbox, waarmee u thuis in

alle rust de digitale versie van de

lezingen op uw computer kan be-

kijken (vanaf de dag na de lezing).

Alle ingeschreven cursisten heb-

ben trouwens toegang tot deze op-

names.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

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

udll@alum.kuleuven.be of: Veerle.-

Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll. Bankrekeningnummer: BE57

738042244835 -BIC:KREDBEBB

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag30oktober2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan

Wijgmaalbrug(25km)

Voor meer info: Tine Coenen 016 58

52 86 of 0473 92 99 41 of Claeys 016

443245of0476090617

LEZING IN SENIORAMA

“Mindful geluk. Vanuit de eeuwen-

oude Bijbelse wijsheid” door Bé-

nédicte Lemmelijn, prof. Theologie KU

Leuven. Datum: maandag 5 novem-

ber 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven. Bijdrage:

5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie

inbegrepen

SENIORAMA: GESPREK MET

ANNE

Heb je nood aan een luisterend oor,

voel je je niet zo goed maar weet je

niet wat er aan de hand is? Voel je je

angstig, eenzaam of onzeker, kamp

je met relatieproblemen, conflicten,

zingevings- vragen, dan kan je te-

recht bij Anne. Zij is integratie-

ve psychotherapeute, verpleegkun-

digeenopvoedingsdeskundige.

In therapie geeft Anne de ruimte

aan wat gehoord wil worden, de ver-

anderingen van het ouder worden,

het levensverhaal, belangrijke le-

vensgebeurtenissen en onverwerk-

te trauma’s verwerken en integre-

ren om succesvol ouder te kunnen

worden. Anne heeft een goede ken-

nis van de sociale kaart en doorver-

wijzingsmogelijkheden. Ze luistert

in een veilige omgeving naar jouw

verhaal vanuit een open, niet oor-

delendehouding.

Ben je op zoek naar meer balans,

levensvreugde en levenskwaliteit,

dan kan je elke donderdag-voor-

middag terecht bij Anne in Senio-

rama. Maak een afspraak met Anne

via het onthaal. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be.
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