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Het is stilte die ons beschermt van-

uit onze eerste impulsen om ver-

anderingen te weerstaan of nieuwe

uitdagingen af te wijzen of nieuwe

ideeën te weerleggen of de ideeën

van anderen naast ons neer te leg-

gen.

Het klooster van het hart (Joan Chit-

tister )

In de meimaand gaat onze meditatie

door op maandag 13 en maandag 27

mei 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 9 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 10 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 14 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 16 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 17 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 8 mei

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 9 mei

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 10 mei

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 11 mei

NM: Catechese

Zondag 12 mei

11 uur: Zondagscafé

Dinsdag 14 mei

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Prisma

Woensdag 15 mei

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

VOETVERZORGING

Woensdag 22 mei.

Vanaf 8.45 u. is Vanessa Ronchetti

aanwezig.

Woensdag 15 en 29 mei.

Vanaf 9 u is Leen Engels aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal tel. 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter

plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 mei

4de Paaszondag

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Voorganger: Cécile Van Hoecke

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 19 mei

5de Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers met de

Mariatriptiek (zie hieronder)

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 12 mei

Kruisoplegging of

engagementsviering vormelingen

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lectoren: vormelingen

Homilie: pater Caroline Van

Audenhoven

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 19 mei

5de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

WIE PARELS ZOEKT

MOET NIET DIEP DUIKEN bzn

DON BOSCO

Zondag 12 mei 2019

Vierde Paaszondag – Moederdag

Geen viering in Don Bosco

Zondag 19 mei 2019

Vijfde Paaszondag – Zondag van de

Oosterse Kerken

10.30 u. Viering

Voorganger: Lieve Neukermans

Lector: Bernard Deprez

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

KALENDERBLAADJE

Wereldsolidariteit heeft niet als doel

hulp te verlenen in de onmiddellijke

noodsituatie, al is dat ook nodig. Het

is een brede solidariteitsbeweging

bewust georiënteerd op het

versterken en ondersteunen van de

morele en praktische weerbaarheid

van de onderdrukte en uitgebuite

arbeidersgroep ook in de zo geheten

ontwikkelingslanden.

Luc Vos

VIERINGEN

Zondag 19 mei zal organist, Her-

man Baumers, een Mariatriptiek

spelen van Chris Dubois in de

Sint-Franciscuskerk tijdens de vie-

ring van 10 u.

Chris Dubois (geboren in 1934) is

Herman Baumers

organist, componist en muziekpe-

dagoog.

Hij studeerde oa aan het Lemmens-

instituut waar hij les kreeg van Flor

Peeters.

Hij heeft daar zelf ook een hele tijd

orgelles gegeven.

Hij componeerde vooral voor or-

gel, maar schreef ook werken voor

beiaard, piano, cello en koor.

De Mariatriptiek voor klein orgel

bestaat uit 3 delen, gebaseerd op de 3

meest bekende Vlaamse Marialiede-

ren:

Liefde gaf U duizend namen, van

Lodewijk De Vocht,

O Maria die daar staat, van R.

Ghesquière

en Lieve vrouwe van ons land van

A. Meulemans.

Elk deel heeft naast het koraal, een

bewerking.

Bij Liefde gaf U duizend namen is

dat een bicinium (een duet),

bij O Maria die daar staat is dat een

variatie

en bij Lieve vrouwe van ons land is

dat een koraalpreludium.

Het werk is opgedragen aan mgr

Luk De Hovre.

bron: wikipedia

Herman Baumers zal deze drie wer-

ken brengen als tussenzang, tij-

dens de offerande en de communie.

U bent van harte welkom tij-

dens deze viering.

Mariatriptiek in Sint-Franciscus

De aarde wilde Pasen vieren.

Maar ze had een probleem: hoe kon

ze tonen dat ze blij was?

Daarom ging de aarde naar het wa-

ter.

- Water, hoe toon jij dat je blij bent?

- Ik ga dan zacht op en neer.

De aarde probeerde dat,

maar de mensen riepen al vlug:

- Aarde, hou daarmee op, we wor-

den zeeziek!

Toen ging de aarde naar de wind.

- Wind, hoe toon jij dat je blij bent?

- Dan fluit ik zachtjes mijn lied.

De aarde probeerde ook te fluiten.

Maar de mensen riepen al vlug:

- Aarde, hou daarmee op, we horen

elkaar niet meer door jouw gebrom.

Dan ging de aarde naar het vuur.

- Vuur, hoe toon jij dat je blij bent?

- Dan dans ik met mijn vlammetjes.

De aarde probeerde ook te dansen.

Maar de mensen riepen al vlug:

- Aarde, hou daarmee op,

we worden er ziek van!

Toen werd de aarde erg verdrietig.

De hemel zag dat en gooide allerlei

zaadjes naar beneden.

De wind moest ze verspreiden,

het water moest ze doen groeien

en het vuur van de zon

moest ze warmte en licht geven.

De zaadjes die in de aarde gevallen

waren,

begonnen te groeien en te bloeien.

- Hé, dacht de aarde,

zo kan ik laten zien dat ik blij ben!

Chantal Leterme

uit ’99 verhalen met een knipoog’

Het probleem van de aarde
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Op deze krachttoer doen we een

korte wandeling in een mooie na-

tuurrijke omgeving waarbij we een

aantal stops maken om kort te be-

zinnen. De wandeling brengt ons

zoveel mogelijk in de natuur. Het

is zeker niet de bedoeling dat dit

een vermoeiende, moeilijke wande-

ling is. Het accent ligt op rust en be-

zinning. We kijken als mantelzor-

germet andere ogen naar het thema

'kracht'.

Weontmoetenelkaar in:

KESSEL-LO op maandag 13 mei

van 13u30 tot 16u30 in CM Leuven,

Platte-Lostraat541 inKessel-Lo.

Deelname is gratis, inschrijven

is verplicht en kan via mantel-

zorg.leuven@samana.be

SOCIALE VOORZIENINGEN

Met al je vragen daarover kan je elke

donderdagvoormiddag bij Seniora-

materecht.

Maak een afspraak. Kom daarvoor

tijdens de kantooruren tussen 9 en

17 u langs het onthaal of neem tele-

fonischcontact tel.016222014.

SAMANA

Krachttoer

voor

mantelzorgers
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Een man spreekt doorheen de megafoon.:

‘Hallo, ik ben César, ik woon in Colom-

ba, Guatemala. Ik ben een boer zonder

grond, terwijl er zoveel grond braak ligt.

Met 30 families bezetten wij de leegstaan-

de koffieplantage ‘La Mina’. We weten

niet of de grond ooit van ons zal zijn,

maar we zetten door. Een partnerorgani-

satie van Broederlijk Delen versterkt onze

stem. Dat hebben we hard nodig. Ik droom

ervan om mijn vijf kinderen voldoende

eten te geven en hen naar school te laten

gaan.’

Net zoals vorige week horen we

vandaag over nieuwe kansen, nieu-

we hoop voor Guatemala. Maar alles

is nog broos en pril. Broederlijk De-

len roept ons op dat nieuwe te ver-

sterken, met onze stem, met onze

solidariteit.

Daarbij ontsteken we ook de paas-

kaars als teken van het geloof in de

mogelijkheid van, en onze mede-

verantwoordelijkheid in, het reali-

seren van een andere, meer mense-

lijkewereldvoorallen.

Laat ons samen de wereld beter maken,

handen reikend

van hart tot hart tot einde toe.

Dan zal de wereld

de hemel op de aarde zijn.

EersteLezing(Jesaja43, 16-21)

Jahwe vraagt zijn volk zich niet te

blijven vastklampen aan wat vroe-

ger is gebeurd. Hij zal iets nieuws

maken.Hetisalaanhetkiemen.

Tweedelezing Joh8,1-11

In de tempel brachten schriftgeleer-

den en Farizeeën een vrouw, die be-

trapt was op overspel, tot bij Jezus.

Om Jezus in de val te lokken, vroe-

genzehemwatzemethaarmoesten

doen. Want volgens de wet van Mo-

zes, zegden zij, moet ze gestenigd

worden.

‘Laat degene onder u die zonder zonde is,

het eerst een steen op haar werpen’

Toen dropen zij af. Jezus richtte zich tot

de vrouw:

“Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u

veroordeeld?”

Zij antwoordde: “Niemand, Heer.”

Toen zei Jezus tot haar: “Ook Ik veroordeel

u niet; ga heen en zondig van nu af niet

meer.”

Duiding: Werking voor Guatemala

Wevattenevensamen:

De Maya’s , de oorspronkelijke be-

woners van Guatemala bebouwden

hun grond, die er in overvloed was

en in collectief bezit, in goed over-

leg en volgens de noden van elk ge-

zin. Door de kolonisatie werd dat

systeem grondig teniet gedaan en de

beste gronden werden ingepalmd

en gingen naar de economische eli-

teennaargroteagro-industrie.

Van de bevolking leeft nu 60% on-

der de armoedegrens, 15% is onder-

voed, 20% is analfabeet, de helft van

de kinderen jonger dan 5 jaar heeft

een groeiachterstand, bij de Maya-

bevolkingisdatzelfs80%.

Boeren grond geven, in eigendom

te verwerven of volgens een eerlij-

ke langdurige pachtregeling, om in

eerste instantie voor het eigen be-

staan te kunnen instaan, is essenti-

eelomhettij tekeren.

WatvraagtBroederlijkDelen?

- respect voor het recht op inspraak, dat

in de Guatemalteekse wetten ingeschreven

staat;

- bescherming van mensenrechtenver-

dedigers en stem geven aan het midden-

veld;

- bindende regels voor bedrijven uit de

agro-industrie en de mijnbouw- en ener-

giesector;

-realisatie van hetrechtopvoedsel.

Voorbeden

Om durf voor politieke leiders en

verantwoordelijken.

Dat zij tegen economische en poli-

tieke druk in, beleidskeuzes maken

dierechtdoenaanallemensen.

Dat zij de stem van kleingemaak-

te en gekwetste mensen versterken

en durven kiezen voor een nieuwe

wind.

Omvolgehoudeninzet

Voor César, Leonarda en boerenge-

meenschappeninGuatemala.

Dat zij in hun strijd om grond en

leven, gemeenschapszin en samen-

horigheidblijvenversterken.

Om mildheid in ons oordeel over

mensen.

Dat wij niet aanrekenen wat voorbij

is, en nieuwe kansen durven geven.

Dat wij geloof in verandering blij-

venversterken.

Omhoopopeenbeterewereld.

Dat wij nooit opgeven te geloven

in ommekeer, kiemen van verande-

ring durven benoemen en verster-

ken.

Opdat kleine initiatieven waardige

alternatievenmogenworden.

Uit Tafelgebed:De naam van God in

onsmidden

Twee,drieofmeer

diehunharthebbengezet

opmededogenencompassie,

hunhandenopbrekenendelen

en die zo doende al meer en meer

zichzelfuithandengeven:

die zijn de Naam van God in ons midden.

Twee,drieofmeer,

dievoortwee,drieofmeer

eenbeterewereldzijn

endiedatvolhouden

evenstugalsaanstekelijk:

die zijn de naam van God in ons midden.

Tekstbijdecommunie:

Moge dit brood ons de kracht ge-

ven om als een kind kleine dingen

te waarderenmet de daadkracht van

een volwassen mens, in een wijds

perspectief.

Laat ons samen de wereld beter maken,

handen reikend

van hart tot hart tot einde toe.

Dan zal de wereld

de hemel op de aarde zijn.

Uit de viering van 31 maart in het

DonBoscoCentrum

Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Chris Hostens

HOOR EEN NIEUW GELUID

De Abdijentocht is een geweldig

wandel- en loopevenement tussen

Tongerlo en Averbode. Sportieve-

lingen van alle niveaus houden van

de perfecte mix tussen natuurpaad-

jes en verharde wegen. Bovendien

is de Abdijentocht het enige evene-

ment dat in drie provincies tegelijk

plaatsvindt!

Welzijnszorg is ook enorme fan

van dit evenement. En wij hebben

daar6goederedenenvoor:

Je kan kiezen tussen een wandeling

( 16 of 32 km) of een looptocht ( 16

km).Voorelkwatwilsdus!

Gekozen voor een wandeling van 16

km? Dan kan je vertrekken tussen

8u en 11u. Liever die van 32 km?Dan

is vertrekken mogelijk tussen 7u en

9u.Lekkerflexibel!

Wandelen kan op je eigen tempo.

Als je wil, kan je even stoppen voor

een snack, een picknick of een leuke

selfie. Leuk extraatje: wie de 32 km

wandelt, krijgt een heerlijke pasta-

maaltijdals lunch.

Een tocht tussen de abdijen kan

niet zonder een toepasselijk abdij-

brood met abdijkaas (exclusief voor

onze deelnemers) aan de finish in

Averbode. Bovendien zorgt de orga-

nisatie ook voor een abdijbier on-

derweg.Lekker!

De wandeling van 16 km is geschikt

voorkinderenenjongeren.

De Abdijentocht gaat door op He-

melvaartsdag, de perfecte dag omde

benen te strekken en je kan er een

heel verlengd weekend van beko-

menofvangenieten.

Wandel of loop jij mee ten voorde-

le van Welzijnszorg - Samen Tegen

Armoede? Fijn om te horen! Dan

hoef je nog enkel deze twee dingen

tedoen:

Inschrijven Dat kan via de knop

‘Schrijf je in’. Tijdens de inschrij-

vingsprocedure vragen we om ook

een actiepagina aan te maken. Zo

kom jij tussen onze actievoerders te

staan en kan je iedereen laten weten

dat jij wandelt of loopt voor het goe-

dedoel.

Geld inzamelen We vragen om

€125 per volwassen persoon (16+)

in te zamelen. Door dat bedrag

in te zamelen, zorg je ervoor dat

wij meer dan 100 projecten die

aan structurele armoedebestrijding

doen concreet en financieel kun-

nenondersteunen.

Wanneer je ingeschreven bent en

een actiepagina hebt aangemaakt,

ontvang je mails met tips en tricks

om dat geld in te zamelen. Ver-

geet niet dat jouw sponsors een fis-

caal attest krijgen opgestuurd voor

sponsorbedragenvanaf€40.

PRAKTISCH

Datum: Donderdag 30 mei 2019

Aanmelden: Aanmelden is ver-

plicht! Je vindt ons op twee plaatsen:

Sporta-centrum Tongerlo (Genein-

de 2; 2260 Tongerlo) Daar mag jij

jouw deelnemerspakket komen op-

halen wanneer je de 16 km wandelt

of loopt. Wandelaars zijn welkom

tussen 8u en 11u. Lopers zijn wel-

komtussen14uen14u45.

Domein De Vijvers (Judocus Pau-

welslaan; Averbode) Daar mag jij

jouw deelnemerspakket komen op-

halen wanneer je de 32 km wan-

delt. Daar kan je ook komen uitrus-

ten, iets drinken, iets eten of andere

deelnemers leren kennen na jouw

sportieveprestatie.

Parkeren: De organisatie raadt aan

om je te parkeren op de ruime en

gratis parking in Averbode (domein

De Vijvers). De pendelbus rijdt van-

af 7u richting Tongerlo en kan

jou dus moeiteloos brengen naar de

start.

Pendelbus: Er rijdt een pendelbus

tussen Averbode en Tongerlo zodat

jij snel Tongerlo bereikt. Deze pen-

delbus rijdt van 7u tot 10u30 vrij

regelmatig. De organisatie voorziet

ook voldoende bussen, maar soms

sfeerfoto van de Abdijentocht 2018 gemaakt door Dries Lauwers

kan het zijn dat je even zal moeten

wachten. Hou hier rekening mee.

Let op! Je kan enkel op vertoon van

jouw bevestigingsmail op de bus.

Die krijg je van ons toegemaild.

Druk die zeker af of hou hem bij de

handopjouwsmartphone.

Inschrijven: Dit is online mogelijk

totenmetmaandag13meiom23u59

en kost €12/pp voor de 16 km wan-

delen, €16/pp voor de 16 km lopen

en €22/pp voor de 32 km wande-

len. Aan het einde van de inschrij-

ving betaal je onmiddellijk en onli-

ne. De inschrijvingsprijs is dezelf-

de als bij de organisatie zelf, omdat

wij deze via een groepsinschrijving

doorstorten aan hen. Dit is geen

inkomstenbron. Je inschrijving bij

ons is een bevestiging dat je wan-

delt ten voordele van Welzijnszorg

- Samen Tegen Armoede én €125 zal

inzamelen.

DE ABDIJENTOCHT? WAT IS DAT?



Komendeactiviteiten

13-15 mei 2019: Midweek wandelen

lente

Op een rustig tempo al wandelend

genieten van de streek. We zorgen

voor een diversiteit aan afstand en

moeilijkheidsgraad. Maar elke dag

zijn we in beweging: elke dag zijn

wandeling; wat voor weer het ook

zij. Voor eten en gezelligheid zijn

wesamenverantwoordelijk.

Johan Deforche, Chris Declerck –

0498/59.50.01 – johan.deforche@telenet.-

be

29 mei - 2 juni 2019 : Lentekriebels

Heb jij ook zo’n sportgoesting,

kom dan naar de sportmolen en

breng je familie en vrienden mee.

We organiseren een actief weekend

in een groene omgeving met ook

aandachtvoordekleinsten.

Woensdag: Aankomst vanaf 18 u. met

soepenbrood.

Donderdag: Mountainbike, wande-

lingofkinderactiviteit.

Vrijdag:Kajakdag ofwaterpret aan de

riviervoordekleinsten.

Zaterdag: Dynamische groepsactivi-

teitvoorkleinengroot.

Zondag: Ontbijt, opkuis en afscheid.

Kristien, Martine, Veerle, Tim – lente-

kriebels@moulindebellemeuse.be

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten

Klik op de gewenste activiteit. Daar

vindt u een link naar ons inschrij-

vingsformulier.

Molenhuis Bérismenil

* Aula Rector Pieter De Somer Debe-

riotstraat24,Leuven

Dinsdag 14 mei 2019 – Prof. Jos

Tournoy (Faculteit Geneeskunde)

Veerkrachtig ouder worden – doel-

stellingengerontologiefonds

Dinsdag 21 mei 2019 – Uitstap naar

Genk

Deze uitstap is volledig volzet. In-

schrijvenisnietmeermogelijk.

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

E-mail:udll@alum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224

4835 -BIC:KREDBEBB

Universiteit Derde Leeftijd

Mars voor het klimaat en sociale

rechtenvooriedereen.

Voel je het ook? Er beweegt iets in

onzesamenleving.

Steeds meer mensen komen op

straat. Voor het klimaat, tegen dis-

criminatie, voor sociale rechten en

nog zoveel meer. Omdat onze toe-

komstophetspelstaat.

Wat wij vragen is niet onmogelijk.

Watwij vragen staat in de grondwet.

Artikel 23 zegt: Iedereen heeft recht

opeenmenswaardigbestaan.

Dat betekent concreet: een gezond

klimaat, een goede job, gelijke rech-

ten, betaalbare zorg, een menselijk

migratiebeleid en niet elke maand

moeten krabben om te overleven.

Dáár willen wij dat de volgende re-

geringenwerkvanmaken.

Op 12 mei 2019 slaanwe de handen

in elkaar voor een duurzame, soli-

daire en inclusieve samenleving.

Omdat alles met elkaar verbonden

is: geen klimaatsbeleid zonder soci-

ale rechtvaardigheid, geen strijd te-

gen ongelijkheid zonder oog voor

deplaneet.

Spring mee op de kar! Samen op

straat,voormensenklimaat.

Op 12mei vragenwe dat luid en dui-

delijk.

Right(s) now! (www.rightsnow.be)

Zondag12mei–13uur

StationBrussel-Noord

Hart boven hard

Programma Keizersberg

* * Zaterdag 11 mei 2019**

- Van 10 tot 18 uur is Castrum, de hal

endetentoonstellinggeopend.

- 12 uur: Eucharistie in de abdij-

kerk, aansluitend het middagmaal.

- 14.30 uur: Rondleiding met gids

in de abdij – 4 euro (beperkt tot

25 personen, kinderen tot 10 jaar

niet meegerekend). Op voorhand

inschrijven.

- 17 uur: Vespers, die de opendeur-

dagbesluiten.

* * Zondag 12 mei 2019 * *

- 10 uur: Gregoriaans gezongen mis

door de koristen van Keizersberg .

- Van 11 tot 18 uur is Castrum, de hal

endetentoonstellingopen.

- 12.30uur:Middaggebed

- 15 uur: Gezongen vespers en lof in

deabdijkerk

- 16 uur: rondleiding met gids in de

abdij – 4 euro (beperkt tot 25 perso-

nen, kinderen tot 10 jaar niet mee-

gerekend). Op voorhand inschrij-

ven.

Hartelijkwelkom!

Abdij Keizersberg, Mechelsestraat

202,3000Leuven

Er is parking voorzien voor de be-

zoekersvandeabdij!

4 FEDERATIE FRANDO

KULeuven–universiteitsfonds

Mecenaatsdag KU Leuven, zaterdag

25mei2019

Schenkingen stellen KU Leuven in

staat om voorbij de grenzen te kij-

ken op zoek naar die ene doorbraak

ommeede toekomst te bepalen.Het

Universiteitsfonds wil alle schen-

kers, alumni en geïnteresseerden

laten zien hoe we samen bouwen

aan de toekomst van onze universi-

teit.

We gunnen u een blik achter de

schermen en laten u genieten van

wetenschapscafés waarin toponder-

zoekers inzicht zullen bieden in

hun levenswerk en de impact die

schenkingendaarophebben.

*Biomedischewetenschappen

Gebouw vrouw, kind en erfelijk-

heid

Voormiddag

10 – 11 u.Wetenschapscafé (auditori-

umHergé)

Prof. Mathieu Vandenbulcke: Ou-

derenpsychiatrie

Prof. Stefaan Nijs: Traumatologie

Prof. Johan Swinnen: Kankeronder-

zoek

11 – 12 u. Rondleiding gebouw

vrouw, kind en erfelijkheid UZ

Leuven

Namiddag

14 – 12 u.Wetenschapscafé (auditori-

umHergé)

Prof.ChantalMathieu:Diabetes

Prof. Werner Budts: Hart- en vaat-

ziekten

Prof. Diethard Monballu: Trans-

plantatie

15 - 16 u.: Rondleiding gebouw

vrouw, kind en erfelijkheid UZ

Leuven

*Humanewetenschappen

CentrumLeuven

Voormiddag

10 - 11 u.: Wetenschapscafé (College

DeValk)

Prof. Jeroen Poblome: Archeologie

(Sagalassos)

Prof. Ortwin de Graef: Engelse lite-

ratuur

Prof.HansGeybels:Theologie

10 - 12 u:Wandeling ‘Weldoeners te

Leuven’ (Trappenstadhuis)

11 - 12 u.: Rondleiding leercentrum

Agora

11 – 12.30 u.: Torenbezoek biblio-

theek

Namiddag

14 – 15 u.: Wetenschapscafé (College

DeValk)

Prof. Steven Van Hecke: Politicolo-

gie

Prof. Katrien Antonio: Mensen-

rechten

14 – 16 u:Wandeling ‘Weldoeners te

Leuven’( (trappenstadhuis)

15 – 16 u.: Rondleiding Leercentrum

Agora

15 – 16.30 u.: Torenbezoek biblio-

theek

*Wetenschap&Technologie

KasteelparkArenberg

Voormiddag

10 – 11 u.:Wetenschapscafé (Thermo-

technischInstituut)

Prof. Rony Swennen: Bananen pro-

ject

Prof. Thomas Hertog: Experimente-

lefysica

Prof. Kevin Verstrepen: Microbiële

enPlantengenetica

11 – 12 u.: Rondleiding Kasteel Aren-

bergenwatermolen

Namiddag

15 – 17 u.: Infonamiddag schenken

en legateren met panel van juristen

ennotarissen

* Doorheen de dag kunt u de ten-

toonstelling ‘De gezichten van Sa-

galossos. Blik op een levende stad’

bezoeken in de Universiteitsbiblio-

theekvan10tot17u.

v.u.: Isabel Penne – KU Leuven Universi-

teitsfonds – Minderbroederstraat 5, 3000

Leuven

Voorinformatieeninschrijven:

www.kuleuven.be/mecenaat/mece-

naatsdag-kuleuven

Samen openen wij de toekomst

Op18en19meiteHeverlee

Samana is DE organisatie die zich

inzet voor mensen met een chro-

nische ziekte en hun mantelzor-

gers. Wij kunnen daarom niet ont-

breken op Levensloop! Het is im-

mers de perfecte gelegenheid om als

vereniging sterk naar buiten te ko-

men: we maken ons zichtbaar, on-

dersteunen onze doelgroep én ko-

men met alle mensen van Samana

samen om een gezellige tijd door te

brengen. Heel Samana kan hieraan

meedoen en op eigen manier een

steentjebijdragen!

Help jij mee? Word helper of wan-

delaar!Samana zet in op twee onder-

delen:

1. Een wandelteam dat tijdens le-

vensloop wandelt (of loopt). Elke

wandelaar geeft een persoonlijke

bijdragevan€10.

2. Een teamtentje (= de Samana li-

ving :-) ) waar we soep, koffie, lekke-

re desserts en fruit verkopen. Wan-

delaars melden zich voordat ze een

rondje wandelen aan bij het Sa-

mana-tentje voor een kleine atten-

tie.De uitleg vind je ook hier te-

rug: Brief Levensloop Inschrijven

of meer info: Tineke.Meyns@sama-

na.be

Wie? Alle geïnteresseerden (vrij-

willigers, mantelzorgers, familie,

vrienden, ...)

Wanneer? Zaterdag 18/05 van 15 u.

totzondag19/0515u.

Waar? Heilig Hart Instituut,

Naamstesteenweg 355, 3001 Hever-

lee

Meer info over Levensloop? Surf

naarwww.levensloop.be

GA SAMEN MET SAMANA DE STRIJD AAN TEGEN KANKER!

Zaterdag11en

zondag12mei2019

Deze opendeurdagen worden geor-

ganiseerd ten voordele van de res-

tauratie en broodnodige herstel-

lingswerken die moeten uitgevoerd

wordenindeabdij.

U kunt dan vieringen bijwonen en

eventueel een rondleiding met een

gids meemaken. Zie hieronder bij

hetdagprogramma.

Voor de rondleiding moet u

op voorhand inschrijven op cas-

trum@keizersberg.be

Vermeld duidelijk de gekozen da-

tum en het aantal personen, ook

eventueel de kinderen. Ter plaatse

wordt een bijdrage (4 euro voor vol-

wassenen) gevraagd voor de gids.

Uw inschrijving wordt bevestigd of

u wordt verwittigd als het aantal in-

schrijvingenvolzet is.

Een bezoekje aan het liturgisch

centrum Castrum van de abdij is

ook de moeite waard. Hier kunt u

terecht voor liturgisch materiaal,

boeken, DVD’s, CD’s, stripverha-

len, spellen, kaarsen, iconen, kaar-

ten allerhande, geschenken (huwe-

lijk, communie, vormsel e.d) Bij

elke aankoop ontvangt u een ge-

schenk!

In de hal vindt u bier, wijn en kaas

en de gelegenheid om even te verpo-

zen met een hapje en een drankje.

In de tentoonstelling vindt u ar-

chiefstukken van de abdij en van

restauratiewerken.

Programmahiernaast.

Opendeurdagen in de Abdij Keizersberg
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