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Licht dringt door het venster van de ziel

in ons binnenste en straalt terug in onze

omgeving onderweg met de medemens.

Je bent een venster, waardoor Gods liefde

in de wereld schijnt.

Loes Marijnissen – ‘Uit: ‘Vanuit

het binnenste van de ziel’

In de maand maart gaat onze twee-

de meditatieavond door op maan-

dag 18 maart 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 14 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 15 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 17 maart

12.00 uur Soepverkoop en narcissen

te koop ten voordele van B.D. in Kri-

stoffelzaal

Dinsdag 19 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 21 maart

11.00 uur Lentefeest Samana

Vrijdag 22 maart

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Zondag 24 maart

12.00 uur Soepverkoop B.D. in Kris-

toffelzaal

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

Sint-Franciscus

Woensdag 10 maart

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 11 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

Vrijdag 12 maart

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 14 maart

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: koor Dissonant

Dinsdag 16 maart

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 17 maart

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 17 maart

2e zondag van de vasten

Kruisoplegging vormelingen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Luc Van Den Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

Zondag 24 maart

3e zo vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Gedachtenis Mauritz Andries

Jaargetijde voor Maurits Van

Buggenhout

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jacques Mommens

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

De herinneringen

die je later wilt hebben

moet je nu maken - bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 17 maart

2de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Donderdag 21 maart

Lentefeest Samana

11 u. Viering

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 24 maart

3de zondag in de veertigdagentijd C

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Lilane Wagemans

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 17 maart 2019

Tweede zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Voorgangers: Majo Werrebrouck, Ingrid

Wezemaal, Jef Wauters

Lector: Constance Gielen

Zondag 24 maart 2019

Derde zondag van de

Veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 31 maart 2019

Vierde zondag van de

Veertigdagentijd

10.30 u. Viering

Voorganger:Hermien Den Tandt

Lector: Chris Hostens

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

Als je de stilte zoekt

vind je jezelf - bzn

VIERINGEN

Op zaterdag 2 maart 2019 namen

wij in de Sint-Franciscuskerk in

Heverlee afscheid van de van de

heer Romain De Coninck, echt-

genoot van Christiane Coppens, ge-

boren in Eeklo op 20 november

1934 en overleden in Bierbeek in het

WZC d'Eycken Brug op 25 februari

2019, gesterkt door het ziekensacra-

ment.

De Sint-Franciscusgemeenschap

Romain De Coninck

zal hem herdenken in de viering

van Allerheiligen op 1 november

2019.

Een bekende parabel uit het leven

van Jezus, de Bergrede, werd ons

vandaag voorgehouden, een ideaal

spiegelbeeld, een groeiproces dat de

fazen in een mensenleven toetst,

door vallen en weer opstaan. Een

leven lang heeft Romain naar ver-

mogen, in die zin, vulling gegeven

aan, en in vele middens.

Ook voor de zijnen was hij een

geliefde vader. Zijn tuin heeft hij

bewerkt met edele handen. Door-

heen zijn 'groene vingers' deelde

Romain het zelf gewonnen tuinge-

was, 'zijn goede vruchten' met ve-

len.

Voor O.L.Vrouw had hij 'n bijzon-

dere devotie. Zijn dagelijks opge-

stoken kaarsje mocht nooit ontbre-

ken. Zodoende gaf zijn dankbare in-

gesteldheid hem vele vrienden ca-

deau.

Toen het leven voor hem moei-

lijker werd, werd Romain opgeno-

men in een naburig verzorgingste-

huis. Dankbaar als hij was, noemde

hij iedere bezoeker "vriend". Zijn

talrijk geworden vriendenkring én

niet minder zijn dierbare nabe-

staanden, hebben ondertussen vele

herinneringen opgeslagen én be-

waard, nu een 'gouden schatkist'

voor hen die zijn aanwezigheid

missen. A.F.

Soms

had je verdriet

we troostten je.

Soms

maakte je fouten

we vergaven je.

Soms

was je bezorgd

we dankten je ervoor.

Soms

moest je lachen

het maakte ons blij.

Soms

hadden we je niets te zeggen

dan hielden we gewoon van jou...

en nu nog meer.

...dan hielden we gewoon van jou...

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nor-

dic Walken? Dan nodigen we je uit

om elke maandag mee te walken. We

walken in 2 groepen: De ‘rustige

walkers’ walken elke 2 weken en

wandelen dan een 5 km in 1.30 u. De

‘gevorderden’ walken elke week en

wandelen dan een 6 tot 7 km in 1.30

u. Wat heb je nodig? Poles, goede

stapschoenen en veel goesting.

Voor beide groepen startplaats: Par-

king Arboretum Heverleebos

Te bereiken met bus 18 van de Tec

vanuit Leuven Station Perron 1 tot

halte De Jacht, dan nog 5 minuut-

jes verder de Naamse steenweg vol-

gen. Opgepast: je kan geen ritten-

kaart van de lijn gebruiken. Vertrek:

we vertrekken stipt om 14 u en wal-

ken ongeveer anderhalf uur.

Rustige walkers : maandag 18 maart.

Gevorderde walkers: maandag 18 en

25 maart.

Voor meer info:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478

88 15 56, e-mail Lutgarde.Michiel-

sen@skynet.be

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

ma terecht.

De voorzieningen gebeuren op af-

spraak. Kom daarvoor tijdens de

kantooruren tussen 9 en 17 u langs

het onthaal of neem telefonisch

contact tel. 016 22 20 14.
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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-

dige en opvoedingsdeskundige. 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-

delende houding. Ben je op zoek

naar meer balans, levensvreugde

en levenskwaliteit, dan kan je elke

donderdagvoormiddag terecht bij

Anne in Seniorama. Maak een af-

spraakmetAnneviahetonthaal:

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.-

be.

STAD LEUVEN

PraatgroepNederlands

‘Kom binnen’ is een praatgroep

waar je Nederlands kan spreken en

oefenen. Je ontmoet er Nederlands-

taligen en kan praten over allerlei

dingen:werk,hobby’s,koken…

Voor wie? Anderstaligen en Neder-

landstaligen.Prijs:Gratis

Waar en wanneer? *Buurtcentrum

Mannenstraat: Groefstraat 2, Leuven

Elke dinsdag van 10 tot 17 uur (be-

halve tijdens de schoolvakanties)

*Buurtcentrum Sint-Maartensdal:

Rijdende Artillerielaan 6, Leuven

Elke dinsdag van 13.30 tot 16 uur

(behalve tijdens de schoolvakan-

ties)

*Casablanca:

Spaarstraat 128,Kessel-lo

Elke maandag van 9 tot 12 uur, en-

kel voor vrouwen (behalve tijdens

schoolvakanties)

*Dienst diversiteit en gelijke kansen:

Elke woensdag van 20 tot 22 uur en

elkedonderdagvan13tot15uur.

Telefoon:016272888

E-mail:diversiteit@leuven.be
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Welkom

Gegroet jij die hier komt om licht,

om kracht tot vrede. Dat nieuwe

hoop en ruimer zicht ons deel mag

zijn, heden. Wij vragen dit in de

naam van de Vader, de Zoon en de

HeiligeGeest.

Bij de lezing van vandaag over de

wonderbare visvangst en de roe-

ping van enkele vissers –zoals Lu-

cas dat vertelt- vonden we verschil-

lende commentaren. De ene bena-

drukt het aspect van de roeping, een

ander wijdt uit over de huiver bij

Petrusbijzo’ngrootwonder.

Onze aandacht is blijven hangen

bij de zin: Vaar naar het diepe wa-

ter.

Openingsgebed:

Herschep ons hart, heradem ons

verstand.

Dat wij elkaar behoeden en doen le-

ven.

Maakonstotuwgemeente.

Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberguniet.

Evangelielezing:Luc5, 1-11

Vanuit de vissersboot van Petrus onder-

richt Jezus het volk.

Toen Hij zijn toespraak had geëin-

digd zei Hij tot Simon: “Vaar nu

naar het diepe en gooi uw netten

uit voor de vangst.” Ze deden het

en vingen zulk een massa vissen

in hun netten dat deze dreigden te

scheuren. Daarom wenkten ze hun

Vincent van Gogh aan het vissersdorpje Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Middellandse Zee

maats in de andere boot om hen

te komen helpen.Ontzetting maak-

te zich meester van Simon Petrus

en van allen die bij hem waren, van-

wege de vangst die ze gedaan had-

den.

Jezus echter sprak tot Simon: “Wees

niet bevreesd, voortaan zult ge

mensen vangen.” Ze brachten de

boten aan land en lieten alles achter

omHemtevolgen.

Duiding:

Ten tijde van Jezus en voor de mens

uit het oude testament werd de zee

of diep water gezien als symbool

van de dood. En dan vraagt Jezus

aan Petrus: “Vaar het meer op naar diep

water. Daar moeten jullie je netten uit-

werpen”. Dus Jezus vraagt hem om

koers te zetten naar de gevarenzo-

ne, waar je leven bedreigd wordt!

Wat een opdracht… maar ze trekken

naar het diepe water en komen te-

rug aan land met boten tot zinkens

toegevuldmetvis.

Op dat moment brengt Jezus hen

aan het verstand dat zij vissers of red-

ders van mensen zullen zijn, mensen

tot leven wekken waar zij anders

gestorven zouden zijn. Van dan af

zijn zij zijn volgelingen met als

taak ervoor te zorgen dat mensen le-

ven hebben, bij voorkeur de men-

sen die dat niet hebben. En daarmee

bedoelt Jezus niet alleen voldoen-

de eten en drinken, een dak boven

je hoofd maar je goed voelen, met

mensen samen leven, zorgen voor

elkaar. We kunnen het vergelijken

met onze taak als ouders of groot-

ouders tegenover onze kinderen en

kleinkinderen. We helpen hen zich

te ontplooien, we zorgen dat ze vei-

lig zijn, we proberen hen kansen te

gevenomtegroeienindit leven.

En dan zijn er drie woorden die

naar boven komen bij het verhaal

vanJezus :nl

Luisteren, vertrouwen hebben en

veranderen

1.Luisteren :

Jezus heeft geluisterd naar de frus-

tratie van de vissers, in hun da-

gelijkse activiteit nl vissen. Deze

ontmoeting vraagt een wederkerig

luisteren naar wat bij de ander leeft,

maar ook een aandachtig luisteren

naarZijnWoord.

Ook aan ons wordt gevraagd te

luisteren naar onze medemens,

de buur, de partner, de kinde-

ren, kleinkinderen. Wat vragen zij,

waar zitten zij mee? Tijd nemen om

onsoorteluisterenteleggen.

2.Vertrouwenhebben

Simon Petrus gaat in op Jezus’ ver-

zoek om uit te varen naar het diepe.

Daar moet Petrus tonen dat hij ver-

trouwen heeft in de Heer. Het is

namelijk gemakkelijker om aan wal

te blijven en te kniezen, neen, hij

neemt het roer in handen, samen

met Johannes en Jakobus, en met

succes.

We kunnen het vergelijken met de

jongeren die opkomen voor het kli-

maat. Ik was donderdag tijdens de

middagpauze even gaan rondwan-

delen op het Ladeuzeplein. Wat een

enthousiasme en bereidheid om op

te komen voor het klimaat, voor

hun toekomst. En tegen de doem-

denkers en ontkenners in, toch be-

seffen, geloven en vertrouwen dat

wij met z’n allen de ommezwaai

kunnen maken. Minder consume-

ren, minder weggooien, maar meer

recycleren, herstellen, kennis en

geld goed investeren, dat zijn alle-

maal dingen die wij kunnen doen.

3.Veranderen

Ook dat wordt gevraagd aan Simon

Petrus en zijn kompanen. Gooi de

netten uit op die plaats. Bij Johan-

nes wordt het letterlijk gezegd gooi

ze uit over de andere boeg, dus de

anderekant.

Soms moeten we de zaken ook an-

ders aanpakken, het over een an-

dere boeg gooien. Soms worden we

gekwetst door wat mensen zeggen,

dat is volop schering en inslag nu,

vooral op sociale media. Waarom

niet de naakte cijfers geven in plaats

vanangsttezaaien.

Zo las ik in De wereld morgen over

“dokters van de wereld” in Zee-

brugge. Zo wordt heel veel fake

news gespuid zoals bijvoorbeeld

dat er zoveel transmigranten en

vluchtelingen in West-Vlaanderen

zouden zijn, de gouverneur sprak

over 7.000 vluchtelingen, maar

dat waren 7.000 arrestaties, er za-

ten zo heel wat mensen tussen

die opnieuw opgepakt waren. De

kerk in Zeebrugge die opengesteld

wordt door parochiepriester Ma-

rechal voor deze mensen op de

vlucht en waar een dokter van de or-

ganisatie dokters van de wereld me-

dische zorg toedient vertelt dat de

cijfers serieus aan het dalen zijn.

In 2017 waren het er 233 per week,

vorig jaar nog 125. Ook de solida-

riteitsgroepen die reeds meer dan

2 jaar instaan voor eten, drinken

en kleding lieten weten dat er veel

minder mensen beroep op hen de-

den. Momenteel ging dat om 10 à

20 mensen per dag. Dat staat dan

in schril contrast met de onwaarhe-

den die constant in de sociale en an-

dere media worden gegooid. De ge-

tallen verschillen zo significant. Ik

zou graag willen dat mensen cor-

rect worden geïnformeerd en dat er

niet zo aan stemmingmakerij wordt

gedaan.

Veranderen. Wil dit zeggen dat we

nietkunnenveranderen?

Willen wij het wel? Kunnen wij het

overeenandereboeggooien?

Voorbeden:

Om openheid van geest willen wij

zingen: dat we de ander onbevan-

gen verwelkomen, dat we eerlijk

luisteren en ontvankelijk in ons

opnemen de wijsheid die ons helpt

te leven als liefdevolle en barmhar-

tigemensen.

Om geest van wijsheid en verstand

zingen wij: dat we niet zweren bij

letters of woorden maar de moed

hebben om door te stoten tot de we-

zenlijke waarden die leiden tot een

betere verstandhouding en vrede in

dezewereld.

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

Om geestkracht willen wij zingen:

dat wij ons inzetten in alle oprecht-

heid, de inspiratie van Jezus in ons

leven vrucht laten worden opdat

wij zo zijn blijde boodschap uit-

straleninonzetijd.

Om vissers van mensen te zijn wil-

len wij zingen: dat wij vervuld mo-

gen zijn van zijn geest in deze ge-

meenschap en ons blijven inzetten

voor de waardigheid voor eenieder,

waarookterwereld.

Jouw hand helpt mij op te staan.

Jouw voet helpt mij verder gaan.

En in jou klopt het hart van mijn be-

staan.

BezinningvoordeCommunie

Laat ons het brood breken en de

wijndelen

opdat wij volop mensen mogen

worden waarvoor wij tot leven zijn

geroepen.

Bezinning:

Zijn wij een oud en dicht kasteel,

metopgeschovenmuren,

eenafgeslotenwerelddeel,

geenoogmeervoordeburen?

Ofgaanwijrichtingopenstad,

metruimetoegangswegen

voorwienergensnoglevenhad

enkomenzijgelegen?

WijbiddenvoorditAvondland,

omgeestenlichtvoormorgen;

datonsEuropanietverzandt

inloutereigenzorgen.

ZendingZegen

Omdat we geroepen zijn om vissers

van mensen te worden, vragen wij

om uw kracht en uw liefde om dit te

kunnen verwerkelijken in ons da-

gelijks leven. Zegen ons daarvoor

in de naam van de Vader, Zoon en

HeiligeGeest.

Uit de viering van 10 februari 2019 in het

Don Boscocentrum.

Voorgangers: Lieve Neukermans en Majo

Werrebrouck

Lector: Ria Ooms

Vissers van mensen (2)

Een jonge man en zijn vrouw wa-

renpasverhuisd.

De volgende morgen zaten ze gezel-

lig te ontbijten in hun nieuwe keu-

ken.

Toen de jonge vrouw naar buiten

keek, zag ze haar buurvrouw de was

ophangen.

- Wat een vuile was, zei ze. Mijn

buurvrouw kan niet goed wassen.

Misschien moet ze een nieuw was-

productproberen.

En telkens wanneer de jonge vrouw

zag dat haar buurvouw de was te

drogen hing, gaf ze hetzelfde com-

mentaar.

Eenmaand later zaten de jongeman

en zijn vrouw opnieuw gezellig te

ontbijten.

De jonge vrouw keek naar buiten,

en zag haar buurvrouw de was op-

hangen.

- Kijk! Onze buurvrouw heeft leren

wassen! Zo'n propere was! Wie zou

haardatgeleerdhebben?

- Niemand, zei haar man, ik heb

vanmorgen de ramen schoonge-

maakt.

Chantal Leterme

Het venster



CULTUREEL ERFGOED

ANNUNTIATEN HEVERLEE

Welkom!

Welkom in het Heilig Hartinsti-

tuut, een levende campus met een

rijke geschiedenis en een prachti-

ge kapel. Wilt u deze erfgoedsite be-

ter leren kennen? Kom dan kennis-

maken met het gevarieerde aanbod

aan rondleidingen en wandelingen

of vraag ons om een programma op

maat.

Wandelingenenrondleidingen

* Erfgoedwandelingen op afspraak:

-Tussenkloosterenabdij

-Tussenkloosterenkasteel

* Vrije erfgoedwandelingen (route te

downloaden via onze website):

-DeArenbergweg

- Op stap naar het kasteel van prin-

ses Lydia: actieve doe- en zoektocht

voorhethelegezin!

-DeAbdijweg

-DeZoetwaterweg

-DeRooikapelweg

-DeBrembergweg

-DeSpaanseKroonweg

-Fietslussen

* Rondleidingen op afspraak met gids

-Neogotiekenmodernisme:

Een architecturale verkenning van

het Helleputtegebouw en de Bood-

schapkapel

-DeBoodschapkapel

-ArchiefenBoodschapkapel:

Erfgoed voor en achter de schermen

Buitenwandelingophetdomein

Op stap

Hetarchief

Al meer dan 120 jaar is het Hei-

lig Hartinstituut een begrip in het

Leuvense.

De archiefdienst op de campus koes-

tert het rijke verleden van de erf-

goedsite. Ze ontsluit het erfgoed en

bergt de archieven van de vele acti-

viteiten die van hieruit werden ont-

wikkeld.

* Rondleidingen op afspraak met gids in

onze depotruimtes: bezoek onze didac-

tische en/of etnografische collectie,

ons gerestaureerde weefatelier, enz.

* Consultaties:

Doe je zelf onderzoek naar educatief

erfgoed, dan ben je welkom in ons

archief.

Onze leeszaal is dagelijks toeganke-

lijk van 8.30 u. tot 15.30 u. Zowel in-

dividuele opzoekingen als klasacti-

viteiten zijn mogelijk onder voor-

waarden.

Voor meer informatie: tel. 016 39

93 20 – ria.christens@ce.annuntia-

ten.be

Publicaties

* Terra Incognita: 75 jaar annuntiaten in

Afrika

Ria Christens.- Heverlee 2006, 424

blz.–30euro

* Heilig Hartinstituut: levende erfgoed-

site, unieke kapel

Ria Christens- Heverlee 2010 – 100

blz.–15euro

* De Boodschapskapel: klassevol erfgoed in

het hart van de site

Ria Christens – Heverlee 2010 – 5

euro

* Tussen klooster en abdij: erfgoedwande-

ling

Leuven2011–1euro

* Het orgel in de Boodschapkapel van het

Heilig Hartinstituut in Heverlee

PelsG.2012–3euro

Praktischeinfo

Adres: Heilig Hartinstituut, Naam-

sesteenweg355,3001Heverlee

Contact: Voor meer info of reserva-

tie van gidsen kunt u contact opne-

menmet:

Ria Christens, tel. 016 39 93 20 – ri-

a.christens@ce.annuntiaten.be

Marie-Thérèse Smal, mt.smal@an-

nuntiaten.be

www.cultureelerfgoedannuntiaten-

heverlee.be

(Uit: Folder: Heilig Hartinstituut – Erf-

goed en Boodschapkapel)

Erfgoedsite en Boodschapkapel

VOETVERZORGING IN SENIO-

RAMA

Woensdag13en27maart.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Woensdag20maart.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti

aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt : € 25

terplaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 14 en 28 maart 2019

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

teLeuven

Voor meer info: Johan Kumps 016

26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter

Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 19 maart 2019

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 Maurits

Claeys 016 44 32 45 of 0476 09 06

17. Iedereen met een fiets met goede

bandenenremmeniswelkom.

FILM IN SENIORAMA “Viceroy’s

House” Verenigd Koninkrijk, India –

2017 – 1u 46’

van: Gurinder Chadha met: Gillian An-

dersonb, Michael Gambon, Hugh Bonne-

ville e.a.

Een andere wel zeer persoonlijke

kijk van een jonge Indiase kineas-

te op het einde van de Britse heer-

schappij in haar land. Een brok ge-

schiedenis in al zijn complexiteit

en met de onvermijdelijke weerslag

op mens en maatschappij. Datum:

vrijdag 15maart 2019 van 14.00 u. tot

16.30 u. Plaats: Seniorama, Vanden

Tymplestraat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00

euro

LEZING IN SENIORAMA “Ener-

gie en Milieu” door Ronnie Belmans,

prof. ingenieurwetenschappen KU Leu-

ven. Datum: maandag 18 maart 2019

van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Se-

niorama, Vanden Tymplestraat 35,

3000Leuven

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

ro,koffie inbegrepen

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling (+/- 18 km) – Tienen

–Oorbeek-Kumtich.

Woensdag 20 maart.

*Heen

We komen samen in het station van

Leuvenom9.20u.

Daar nemen we de trein richting

Genkvan09.43u.

*Terug

Met de trein van 15.49 u richting

Gent-Sint-Pieters

16.05urichtingBlankenberge

16.36urichtingQuievrain

We starten de wandeling om 10 u.

aan het NMBS station van Tienen.

Om het centrum te verlaten stap-

pen we via de Ijzerenmolenstraat,

de Avendorenstraat, de Papenkel-

derstraatnaarhetviaduct.

Een klein stukje langs de westelijke

ring en we verlaten de stad richting

Oorbeek.

We vervolgen onze tocht langs het

Kasteelveld en de Zegelberg rich-

ting Hoksem en het Medekersveld.

Zo bereiken we Kumtich, onze

picknickplaats is ‘Het Dorpscafe’,

Sint-Barbarastraat 1.

Hier is de mogelijkheid om de bus

380 te nemen naar Leuven om 13.11

u; 13.41u.

Na de pauze gaat het verder langs de

Molenberg en Klein Grijpen terug

naaronzestartplaats.

Bij regenweer aangepast schoeisel

voorzien.

Bijdrage indeonkosten:€1

Voormeerinfo:

Maurice Page: 016 89 39 65 of 0478

530729

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476

563027

4 FEDERATIE FRANDO

Regelmatig even op ademkomen 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

zorgtwelkom.

Volgendeactiviteit:

Bezoek aan het Belevingscen-

trum '14-'18 in Tildonk op 28

maart

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-

meprijsvermeldstaat.

MANTELZORG SAMANA

Ontspanningsgroep

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 19 maart 2019 – Dhr. Guido

Gryseels (Algemeen Directeur Koninklijk

Museum Midden Afrika

Het Koninklijk Museum voor Mid-

denAfrikavernieuwd

Dinsdag 26 maart 2019 – Prof Geor-

giVerbeeck (FaculteitLetteren)

Het einde van deGrote Oorlog en de

Vrede van Versailles. Wat betekende

ditvoorEuropa?

* 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
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