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“Dikwijls bleef Franciscus, zonder zijn

lippen te bewegen, in diep genieten aan

de Heer denken en doordat hij de buiten-

wereld in zijn innerlijk leven betrok en

die van daaruit beleefde, werd zijn geest

er niet door belemmerd en kon hij onge-

hinderd opstijgen naar het hoogste. Hij

richtte zich in heel zijn denken en bege-

ven op één doel en wilde van zijn Heer

slechts dit ene verkrijgen: dat hij blijvend

in zijn nabijheid mocht zijn.”

Thomas van Celano: alinea uit de

beschrijving van Franciscus’ ge-

bedsleven

Onze volgende samenkomst gaat

door in het nieuwe jaar, op maan-

dag 7 januari 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 20 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 21 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Donderdag 27 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 3 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

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

Sint-Franciscus

Woensdag 19 december

VM en NM: SAMANA Kerstfeest

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 20 december

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Zondag 23 december

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 25 december

KERSTMIS

NM: Seniorencafé

AV: KERSTMIS

Woensdag 26 december

2e kerstdag

VRIENDSCHAP KAN

HANGENDE SCHOUDERS

RECHTTREKKEN bzn

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 december

4de zondag van de advent

10.00 u. Eucharistieviering-

verzoeningsviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Assistent: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Maandag 24 december

Kerstavond

16.00 u. Kerstwake van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Zonepastor Rony

Timmermans

Assistent: Lieven Dries

Lectors: catechisten

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Anna Rusakova

Dinsdag 25 december

Kerstmis

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor de familie Bovens-

Liesenborghs

Intentie voor de familie Mertens-

Heylen, Fenna Huygen en Jef

Mertens

Voorganger: Erepastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Koor Blij Rondeel

Orgel: Herman Baumers

Woensdag 26 december

2e Kerstdag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Zonepastor Rony

Timmermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Jaak Jaeken

CD muziek

Zondag 30 december

Heilige Familie

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel : Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Maandag 24 december

Kerstavond – Geboorte van de Heer

20 u. Feestelijke kerstviering

opgeluisterd door het Sint-

Antoniuskoor

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistenten: Mathieu Voets en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Dinsdag 25 december

Kerstmis – Geboorte van de Heer

11 u. Feestelijke kerstviering

opgeluisterd door het Sint-

Antoniuskoor

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistenten: Myriam Neves en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 30 december

Feest van de heilige familie

11 u. Viering Voorganger: pater Luc

Van den Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Met Welzijnszorg kijken we ieder

jaar om ons heen. Dit jaar zien we

kinderen en jongeren die omwille

van de thuissituatie op een andere

baan moeten starten dan anderen.

Een herkenbare situatie ook voor

ons.

In de advent zien we uit naar ‘het

Licht voor de wereld’: Jezus van

Nazareth. Vier weken lang bereiden

we ons voor opdat Jezus ook in ons

eigen leven geboren mag worden.

We laten Jezus toe als hét Licht in ons

leven,

Gods licht voor alle mensen, vooral

voor de meest kwetsbaren in onze

samenleving.

Vandaag ontsteken we de eerste

kaars.

Sint-Franciscusviering 2/12/2018

DON BOSCO

Zondag 23 december

Geen viering in Don Bosco

Maandag 24 december

22.00 u. Kerstnachtviering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Lieve

Neukermans

Dinsdag 25 december

Kerstmis

10.30 u.: Kerstviering

Voorgangers: Hermien Den Tandt – Chris

Willocx

Zondag 30 december

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

KALENDERBLAADJE

Wij kunnen vandaag onze

levensvoorwaarden zoals die

gevormd worden door klasse, ras,

erfelijke aanleg, geslacht,

begaafdheid of toeval niet meer

beschouwen als een netwerk van het

lot, waaruit het geloof ons dan

verlost, een geloof waarbij

noodzakelijk een losmaking uit de

wereld hoort, omdat vrijheid onder

deze omstandigheden alleen buiten

de concrete voorwaarden en er ver

van af liggen. De gedachte dat geloof

losmaking uit de wereld is komt

voort uit de opvatting dat de dingen

en ordeningen door het lot bepaald

zijn.

D. Sölle

VIERINGEN

De campagne van Welzijnszorg 2018

gaat over het thema onderwijs.

Een op vijf kinderen loopt in het

onderwijs in de buitenbaan.

De liturgiegroep van Don Bosco

stelde in dit kader van de Welzijns-

campagne een brief op voor minis-

ter van Onderwijs Crevits.

De brief gaat over

* ‘Betaalbaar’ onderwijs door invoering

van verplichte maximumfacturen voor

alle scholen

* Investeren in een open schoolpoort,

vooral voor de kwetsbare kinde-

ren, van welke afkomst ook. Inves-

tering is nodig over heel Vlaande-

ren (en niet alleen in Brussel) in

Brede-School-coördinatoren die sa-

menwerken met andere organisa-

ties.

* Investeren in leerkrachten: diversiteits-

lessen tijdens de opleiding met de

nadruk op ZIEN en INLEVEN, een

heldere visie rond het M-decreet

over inclusief onderwijs en ruime

omkadering van wie werkt binnen

dit decreet.

Na de adventsvieringen in het Don-

Boscocentrum kan je die brief on-

dertekenen. Dit kan ook nog op

Kerstavond en Kerstdag.

Onderteken mee en versterk onze

vraag. Dank! Of stuur zelf een mail

naar minister Crevits op volgen-

de site: https://www.samentegenar-

moede.be/onderwijsactie

ingrid.wezemael@gmail.com

info@samentegenarmoede.be

www.samentegenarmoede.be
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Goedemorgen en welkom allemaal, ook

vandaag komen wij hier samen om datge-

ne wat ons verbindt en inspireert ter spra-

ke te brengen in de naam van de vader, de

zoon en de heilige geest. Daarbij ontste-

ken we ook de paaskaars als teken van het

geloof in de mogelijkheid van een andere

meer menselijke wereld voor allen, en als

uitdrukking van het besef van onze mede-

verantwoordelijkheid daaraan.

Welkom op het feest van Chris-

tus Koning. Een speciale zondag:

de laatste zondag van het kerkelijk

jaar, de laatste zondag voor de Ad-

vent begint en we beginnen af te tel-

len naar Kerstmis, naar de geboorte

vandatkwetsbarekindJezus.

Een speciale zondag over een ko-

ning die geen koning is, of toch

wel? Een zonder gouden kroon,

zonder groot paleis. Een koning die

geen koning is van een land, wel

een die herder is, hoeder is voor

zijn volk. Een koning die aandach-

tig is, die aanspreekbaar is, die ziet

wat er met zijn mensen, alle men-

sen, gebeurt, die met zijn volk be-

gaanis.

*LezinguithetboekDaniël

Eerste Lezing uit het boek Daniël 7,

13-14

In een visioen ziet hij iemand, die

op een mensenzoon gelijkt, van de

Hoogbejaarde eeuwige heerschap-

pij krijgen, pracht en Koninklijke

macht. Alle volken, stammen en ta-

lenbrengenhemhulde.

In dit visioen van Daniël, wordt de heer-

schappij van de éne, met alle pracht en

praal beschreven. Maar het is de mensen-

zoon, zowel Jezus als de mens in het al-

gemeen die de heerschappij krijgt. Hoe we

dat moeten invullen, lezen we verder in

Beeld in Lissabon

Psalm 93.

*LezinguitPsalm93

Hier wordt de majesteit van de Ene duide-

lijk teruggekoppeld aan de schepping. God

die leven mogelijk maakt door de chaos

van de woeste wateren te temperen en om

te vormen tot leefbaar land waarin de hele

mensheid tot zijn of haar recht kan ko-

men, ook de kleine mensen.

Psalm93

De heer is koning, met hoogheid is

hijbekleed,

deHeer ismetmachtbekleedenom-

gord.(…)

Destromenverheffen,Heer,

destromenverheffenhunstem.

Maarbovenhetgeraas

vandewijdewateren,

vandemachtigebarenderzee,

is hoog in de hemel de machtige

Heer.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar.

Heiligheid is van uw huis het sie-

raad,

Heer, tot indelengtevandagen.

*UithetboekderOpenbaring

Van de schepping waarnaar verwezen werd

in de Psalm naar het allerlaatste boek in

de bijbel, het boek der openbaring.

Wij zijn geroepen om waarlijk mens te

zijn, van in het prille begin tot het al dan

niet bittere einde. De vraag blijft waarom

mensen zich laten meeslepen door beelden

van praal en pracht. Op zich niet slecht,

je hebt een visioen of een droom nodig

om er te blijven aan werken tegen alle te-

genstand en hindernissen in. Toen de ver-

volging door de Romeinen die wel zeer

tastbaar was, nu de migratiecrisis, de ver-

rechtsing van de politiek, de klimaatop-

warming, de vereenzaming van mensen

hier in West-Europa?

Uit het boek der Openbaring 1, 4-8

Johannes aan de zeven kerken in Asia.

GenadezijuenvredevanHem

‘die isendiewasendiekomt,’

en van Jezus Christus, de getrouwe

getuige,

deeerstgeborenevandedoden

en de vorst van de koningen der aar-

de.

AanHemdieonsliefheeft

en van de zonden heeft verlost door

zijnbloed.

Hemzijdeheerlijkheid

en de macht in de eeuwen der eeu-

wen!Amen.

* Inleidingophetevangelie

Wanneer we Jezus Koning noemen, dan is

er altijd een zekere dubbelzinnigheid.

Dat komt gedeeltelijk door de manieren

waarop koningen zich hebben gedragen

doorheen de geschiedenis en in verschil-

lende culturen.

Maar de grootste dubbelzinnigheid ma-

nifesteert zich in de evangelietekst van

vandaag. Jezus moet Pilatus een juister

inzicht geven in zijn rol : “Mijn Ko-

ninkrijk is niet van deze wereld”. Niette-

genstaande die waarschuwing hebben we

het feest van Christus Koning soms op

een (te wereldse) triomfalistische manier

gevierd. En dit komt niet overeen met de

manier waarop Jezus het ziet.

Evangelie volgens Johannes 18,33b-

37

Pilatus stelde Jezus de vraag “Zijt

GijdekoningderJoden?”

Jezusantwoorddehem:

“Mijn koningschap is niet van deze

wereld.

” Pilatus hernam: “Gij zijt dus toch

koning?”

Jezus antwoordde: “Ja, koning ben

Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hier-

toe ben Ik in dewereld gekomen om

getuigenis af te leggen van de waar-

heid.

Al wie uit de waarheid is, luistert

naarmijnstem.”

*Homilie:

Waarom is het belangrijk om van-

daag een scène uit de passie van Je-

zus te lezen? Helpt het ons om te

begrijpen wat het Koningschap van

Jezus werkelijk inhoudt? (Bemerk

hoezeer Jezus met nadruk spreekt

in deze passage). Hoe kan Jezus te-

gelijk Koning zijn én Lijdende Die-

naar?

Pontius Pilatus is de geschiedenis

ingegaan als de man die Jezus ter

dood gebracht heeft. Maar Pilatus

vond Jezus niet schuldig; hij zond

Hem naar Herodes om berecht te

worden. Jezus zegt dat zijn Konink-

rijk niet van deze wereld is, maar

dat zij die in Hem geloven, Hem

zullen horen en zullen luisteren

naarzijnstem.

Blijft iets moeilijk, net zoals men-

sen het makkelijker vinden om de

verering van Jezus centraal te zet-

ten dan te leven naarwatHij zegt en

doet, trappenwemakkelijk inde taal

van kracht en macht. Want zeg nu

zelf: een koning op een ezel, is dat

niet eerder een karikatuur dan een

voorbeeld? Een kind dat in margi-

nale omstandigheden wordt gebo-

renineenstal?

Het blijft ook wandelen op een slap-

pe koord, wanneer je besluit om

structureel mee het beleid naar ver-

andering te gaan bepalen. Mensen

moeten weten dat je kandidaat bent

en dus ben je bijna verplicht om

mee in het circus van vertoon en

luid geroep mee te doen. Wie ach-

ter de schermen noest blijft werken

en niet in het voetlicht treed, zal

door het publiek ook niet overwo-

gen worden om een mandaat te krij-

gen. Maar hoe zorg je er dan voor

dat dit op een letterlijk en figuurlijk

“politiek” correcte manier gebeurt

en dat je niet in de valkuil trapt of

geduwd wordt van hebzucht, eer-

zuchtenheerszucht?

Dat vraagt moed en energie en bij-

standers die naar meer kijken dan je

gefotoshopteverkiezingsaffiche.

*Tafelgebed:

Wateengeluk(PiusDrijvers)

Wat een geluk, wanneer je niets te

verliezen hebt, want dan hoor je bij

God.

Wat een geluk, wanneer je niet op-

pervlakkig over alle ellende heen

leeft,want je zult worden getroost.

Wat een geluk, wanneer je een mild

mens bent, want je zult het beloof-

delandbezitten.

Wat een geluk, wanneer je verlangt

dat alles terecht komt, want je zult

hetovervloedigziengebeuren.

Wat een geluk, wanneer je durft

vergeven,want je zult genadig wor-

denbehandeld.

Wat een geluk, wanneer je hart on-

gecompliceerd is,want je zult God

zien.

Wat een geluk, wanneer je vrede

sticht, want God zal je zijn kind

noemen.

Wat een geluk, wanneer je lijdt om

te bereiken dat alles terecht komt,

wantdanhoorjebijGodthuis.

Wees welkom aan deze tafel, waar-

aan we het brood breken dat ver-

meerdertdoorhettedelen.

Wees welkom aan deze tafel, waar-

aan we de wijn schenken en delen

die ons vertroosting brengt bij ver-

driet en teleurstelling en ons ver-

heugt bij de kleine stappen van so-

lidariteit, deze maaltijd die de ver-

zustering en verbroedering tast-

baarmaaktonderallemensen.

Slotwoord

Feest van Christus Koning. Een

ambetante koning soms, want Hij

roept iedereen op om goed te zijn

voor de ander, alle anderen. Dat

is vaak een zware opdracht waar

we helemaal geen zin in hebben.

Ook daarom waren we vandaag sa-

men, om energie op te doen, om on-

danks weerzin, frustratie, gebrek

aan energie, er terug in te durven

en te kunnen geloven dat het zin

heeft om te volharden in het goede

en ons handelen er blijvend naar te

richten.

Ik wens jullie van ganser harte een

prettige, versterkte en versterkende

zondag.

Hermien Den Tandt – Majo Werrebrouck

– Uit de viering van 25 november 2018 in

het Don Boscocentrum

Christus Koning van de kleine mensen

LEZING IN SENIORAMA

‘ Mensen sterven zoals ze geleefd

hebben.

Reflecties over eindigheid en Chris-

telijkverrijzenisgeloof.‘

Door Ignace D’hert, prof, domini-

caan,theoloog

Op maandag 7 januari 2019 van 14.00 tot

16.30 u.

Prijs:5,5euro

Waar: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35–Leuven

Organisatie:Seniorama

Senioramavzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven-www.seniorama.be

Telefoon:016222014

Website: http://www.seniorama.be

SENIORAMA

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

Seniorama kan rekenen op een groot aan-

tal vrijwilligers.

Toch hebben we regelmatig nieuwe men-

sen nodig. Voor hiernavolgende taken zoe-

ken we nieuwe vrijwilligers:

Bij de oppas- en gezelschapsdienst

Wat doen we?

Deze dienst regelt bezoek van vrij-

willigers bij mensen thuis. Zo wil-

len we het langer zelfstandig thuis

wonen bevorderen. Tijdens dit be-

zoek wordt een zorgbehoevende of

diens mantelzorger geholpen door

gezelschap te bieden. Dit kan opge-

vuld worden door zorgzaam aan-

wezig te zijn, samen te praten, sa-

mentewandelen…

Welke mensen zoeken we?

We zijn steeds op zoek naar vrij-

willigers met enthousiasme en een

warm hart. Vrijwilligers die een

moment in de week (of weekend)

kunnen vrijmaken om gezelschap

aan huis te bieden. Ervaring is niet

noodzakelijk, maar we vragen wel

dat je open staat voor vormingen of

samenkomsten met de andere vrij-

willigers.

Wat kan je verwachten?

-Je maakt deel uit van het geheel Se-

niorama, een organisatie waar ont-

moeting en sociaal contact centraal

staan.

-Je krijgt ondersteuning in je vrij-

willigerswerk: Je kunt kennisma-

ken met ons centrum en onze

dienst, je krijgt de kans om vor-

mingen te volgen en je bent ver-

zekerd tijdens je vrijwilligerswerk.

We houden je op de hoogte via

nieuwsbrieven en ons maandelijks

tijdschriftdat jegratisontvangt.

-Je stem als vrijwilliger is belang-

rijk, samen met de anderen. Je kunt

deelnemen aan werkgroepen, en we

nodigen je uit op onze feesten en sa-

menkomsten.

Graag maken we kennis met jou!

Geïnteresseerd? Neem contact op

met Seniorama via 016 22 20 14 en

vraag naar de oppasdienst of stuur

een mailtje naar de verantwoorde-

lijkevia:

lesley@seniorama.be

LesgeveriPad/iPhone-cursus

We zoeken iemand die vlot met Ap-

ple en zijn besturingssysteem iOS

kan werken en daarnaast ook ken-

nis over Windows 10 bezit, die het

gebruik van Aplle, iOS en apps zo-

als Safari, Mail, Contacten, Foto’s

enz. op een geduldige en duidelijke

manier kan uitleggen aan een klei-

ne groep senioren, hen daarbij laat

oefenen in het maken van een re-

servekopie langs iCloud en/of iTu-

nes en hen gegevens leert uitwisse-

lenenbeheren.

Ben je zelf geïnteresseerd of ken

je iemand die mogelijk interesse

heeft, neem dan contact op met Bi-

anca Pisera op 016 22 20 14 of mail

naarbianca@seniorama.be

Begeleider gsm/smartphone (An-

droid)

We zoeken iemand die individuele

hulp kan bieden aan senioren die

problemen hebben met het gebruik

vanhungsmofsmartphone.

Interesse? Neem dan contact opo

met Bianca Pisera op 016 22 20 14 of

mailnaarbianca@seniorama.be

(Copyright Seniorama vzw – http://seni-

orama.be/node/151 )



Sluit jijweerbijonsaan?

We zien u graag op onze lijst terug!

Schrijf37eurooverop:

BE65736047310196van

PAROCHIEBLADFRA-ANT-DBO

Amerikalaan29,3000Leuven

Bij Mededelingen: Kerk&leven 2019

Federatie Frando 4330, Parochie

…….kan je uw parochie toevoegen.

Philippe Nachtergaele stelt weer de

lijst voor volgend jaar samen en be-

zorgtdieaandedrukkerij.

PAROCHIEBLAD 2019

Sluit jij weer bij ons aan?

Nogtotenmet23december2018

www.leuvensekerstmarkt.com

De gezelligste kerstmarkt van Eu-

ropa bevindt zich ook dit jaar in

Leuven!

Trek er van woensdag 12 tot zon-

dag 23december opuit en laat je ver-

rassen door de magische sfeer die

de Leuvense Kerstmarkt al 31 edities

uitstraalt.

Dankzij de vernieuwde verlichting

waanjejeevenineensprookje.

De Kerstmarkt keert dit jaar terug

naar het Mgr. Ladeuzeplein en het

vernieuwde Herbert Hooverplein.

Je kuiert er langs 170 standen vol ge-

schenkjes, ambachtelijke produc-

ten,hapjesendrankjes.

Openluchtdansles ‘Christmas Jive’

op woensdag 19 december van 18 u.

tot19 u. en op zondag 23 december

van 16 u. tot 17 u. door de kerstelfjes

vanDanserie.

De Leuvense Kerstmarkt zou de

Leuvense Kerstmarkt niet zijn als

ze geen goed doel zou steunen.

Want geef toe: waarom zouden we

tijdens de warmste periode van het

jaar ook ons warm hart niet tonen?

Deze keer staat Hippo&Friends cen-

traal , een fonds dat wetenschappe-

lijk onderzoek naar diabetes steunt.

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

KERSTMARKT IN LEUVEN

26 – 30 december 2018 van 10 u. tot 18

u.

Brabanthal – Brabantlaan 1 – 3001 Leu-

ven

Indoorspeelparadijs

Nog op zoek naar een leuke acti-

viteit met je kinderen tijdens de

kerstvakantie? De winterspeeltuin

in de Brabanthal is de perfecte loca-

tie voor kinderen vanaf 3 jaar tot 12

jaarenhun(groot)ouders.

Toegangsprijs: 8 euro aan de kas-

sa, 7 euro online voorverkoop, be-

geleidersgratis.

JeugddienststadLeuven

Telefoon: 016 27 27 50 – www.win-

terspeeltuinleuven.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

Winterspeeltuin

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Kerstvakantie: geen lezing op de

dinsdagen 25 december 2018 en 1 ja-

nuari2019

Tweedesemester:

Dinsdag 5 februari 2019 – Prof Ro-

bert Speljer (Faculteit Wetenschap-

pen)

Klimaatopwarming : een kleine stap

voor de mensheid, een grote stap te-

ruginhetverleden

* Als u dit wenst kunt u een di-

gitaal abonnement nemen op de

dinsdaglezingen van het Algemeen

Programma2018-2019.

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 4224

4835 -BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd

4 FEDERATIE FRANDO

Kalender

Het Molenhuis heeft weer enkele

prachtige activiteiten op de kalen-

derstaan:

18-20 januari 2019: Wandelweekend

winter

01-03 februari 2019: Poetsweekend

01-03 maart 2019: Mutskesweekend

15-17maart2019:Zangweekend

Noggepland:

05-07 april 2019: Wandelweekend

lente

26-28 april 2019 Werkweekend len-

te

10-12mei2019:Knopkesweekend

10-12mei2019:Fietsweekend

13-17 mei 2019: Midweek wandelen

lente

30 mei-2 juni 2019: Lentekriebels

21-23 juni 2019: Yoga en Afrikaanse

dans

Hoeinschrijven?

Via onze website www.moulinde-

bellemeuse.be vindt u bij ‘Activitei-

ten’ onze kalender. Klik op de ge-

wenste activiteit. Daar vindt u een

link naar ons inschrijvingsformu-

lier.

contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

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

debellemeuse/

Molenhuis Bérismenil

Nog op donderdag 20 en 27 december 2018

– 18 u. Sint-Pieterskerk Leuven – Tickets

10euro

Sir Christemas, de titel van een

middeleeuws Engels kerstlied is het

thema van de kerstconcerten van

Currende in de Sint-Pieterskerk. Na

het succes van vorig jaar stelt di-

rigent Erik Van Nevel weer een

bijzonder aantrekkelijk program-

ma samen met Engelse kerstmu-

ziek. Vijf zangers, vier strijkers en

een orgel rijgen de feestelijke en in-

tieme liederen naadloos aan elkaar.

Enkele nummers werden door Cur-

rendeverrassendbewerkt.

Tickets via www.wintertijdinleu-

ven.beofaandekassaterplaatse.

Er wordt telkens hetzelfde pro-

gramma opgevoerd op de avonden.

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)

Currende brengt Sir Christemas

NIEUWJAARSDRINK

Zaterdag 5 januari 2019 van 15 u. tot

18u.

GroteMarktLeuven–gratis

Het stadsbestuur trakteert alle in-

woners op een Leuvense pint, een

kopje koffie, een portie smoutebol-

len, varken aan ’t spit of vegetari-

sche hapjes om het nieuwe jaar goed

intezetten.

Alle Leuvenaars zijn welkom en er

vallenmooieprijzentewinnen.

WAANZINNIG UITZICHT

Vrijdag 21 en 28 december 2018 en 4

januari2019

Universiteitsbibliotheek Mgr. Ladeuze-

plein–tickets5euro

Tijdens Wintertijd kan je de toren

van de Universiteitsbibliotheek uit-

zonderlijk ’s avonds (tot 21.30 u.)

bezoeken.

Het is een unieke kans om te genie-

ten van het prachtig uitzicht over

deverlichtestad.

Bovendien kom je in de tentoon-

stelling ‘Adellijk Wonen’ alles te

weten over de uitzonderlijke ge-

schiedenis van het Arenbergkas-

teel,zijninterieurenbewoners.

www.wintertijdinleuven.be

(Uit: Wintertijd Leuven - 05-12-2018 –

05-01-2019)
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