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Vandaag mogen we,

moeten we getuigen:

Jezus leeft!

Hetlevenissterkerdandedood!

De boerengemeenschappen in Gu-

atemala staan op en bereiken resul-

taat.

Mag ook ons verhaal een opstan-

dingsverhaal zijn. Wanneer bij ons

het zwijgen wordt doorbroken, laat

er dan vreugde zijn, vreugde om

het leven. Pasen, een heleboel men-

selijke gevoelens komen op ons af

en dat was niet anders bij de volge-

lingenvanJezus.

KiesvoorhetLeven

Mens, partner van mij, kom tot inzicht:

ommekeer ismogelijk.

Kies niet langer voor wat het leven be-

dreigt, vernietigt.

Kies dan voor wat het leven mogelijk

maakt.

Staopengaals eenvrijemens.

Zie dan: toekomst, leven, voor jou. (Jef

Wauters)

We kozen er voor het scheppings-

verhaal van Adam en Eva in her-

innering te brengen. Daar blijkt

dat Eva dus een vrouw te zijn die

zorgt voor omwenteling waardoor

de mens echt mens wordt, op zich

een positief gebeuren. Maar daar

hangt een prijskaartje aan, het lij-

den, de verantwoordelijkheid voor

het voorzien in eigen kost en be-

schutting, het omgaan met passie,

het omgaan met jaloezie en ontbe-

ring, de confrontatie met de sterfe-

lijkheid.

De tuin van de kinderlijke on-

schuld en het paradijs lijkt voor-

goedvoorbij.

In het Paasverhaal bij Johannes is

het net als in het verhaal over de

tuin van Eden, een vrouw, Ma-

ria Magdalena, die ommekeer vol-

trekt en er van getuigt. Ondanks het

verpletterende karakter van het lij-

den,vermeerderd met de gruwelijke

marteldood van haar geliefde Jezus,

is zij degene die als eerste begrijpt

dathetverhaalverdergaat.

En ondanks het lijden en de vele

hindernissen die eigen zijn aan

het leven van een mens gaat Ma-

ria Magdalena ons moedig voor als

hoedster van het volle, het ver-

nieuwdeleven.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een christelijke ge-

meenschapzwangervanLeven.

Ik geloof dat dit het leven is naar de

Geest van “Ik zal er zijn voor u”.

Ik geloof in een christelijke ge-

meenschap met genezende kracht

die de mens omvormt tot een mens

inGod.

Ik geloof in een christelijke ge-

meenschap die dit leven baart, en

daardoor een menselijk lichaam

geeft aan de liefde die ons verbindt.

(NaarCarlosDesoete)

Bezinningstekst

Verwachtingsmensen zijn geen na-

ïeve dromers. Zij leven nu, met

open blik en beide voeten op de

grond. Zij hebben weet van wat ge-

brekkig is, van onrecht amper recht

te trekken, van armoede die aan de

ziel knaagt. En van een wereld die

zichneerlegtbijdefeiten.

Daarom zeggen wij: ‘Hier is een

mens niet voor gemaakt. Laten wij

kracht blootleggen in elkaar. Waar-

digheid gunnen aan de ander. Vrede

nu zichtbaar maken. Ruimte schep-

pen voor gastvrijheid. En zelf teken

worden van een nieuwe aarde.’ Kris

Gelaude

Uit de viering van Pasen, 20-21

april, inDonBosco

PASEN 2019 in Don Bosco - Als een Levende…
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Regelmatige periodes van eenzaam-

heid en stilte troosten, genezen en

herstellen ons tot onszelf - fris en

nieuw en stil. Stilte bereidt ons

voor op gebed. Het geeft ons nieuwe

energie voor het leven. Het neemt

ons mee naar de diepte van de ziel

en de bergtoppen van het leven, om

onze visie uit te breiden en onze

zielen tot rust te brengen voor de

reis naar God die nooit eindigt.

Het klooster van het hart (Joan Chit-

tister )

In de meimaand gaat onze tweede

meditatieavond door op 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 16 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 17 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 21 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 23 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 24 mei

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 15 mei

NM: SAMANA Crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 16 mei

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 17 mei

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 18 mei

Ganse dag: Kalypso

Zondag 19 mei

11 u.: Zondagscafé

Dinsdag 21 mei

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 22 mei

VM: Poetsen

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Mensen kunnen meer

als je ze waardeert bzn

Agenda

Ook dit jaar willen we, naar aan-

leiding van de ‘dag van de mantel-

zorger’ op 23 juni, onze mantelzor-

gers in de bloemetjes zetten. Daar-

om trakteren we de mantelzorgers

op een heerlijk ontbijt. Deze activi-

teit zal doorgaan op zaterdag 22 ju-

ni. De mantelzorgers zijn welkom

vanaf 9u15 en we ronden af rond

12u30.

Ben je mantelzorger? Of ken je ie-

mand die mantelzorger is? Laat het

ons weten en dan bezorgen wij

een uitnodiging voor deze activi-

teit. We vragen wel om in te schrij-

ven voor deze activiteit. Dit kan

door een mailtje te sturen naarman-

telzorg.leuven@samana.be

SAMANA - DAG VAN DE MANTELZORGER

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km)

Woensdag 22 mei 2019 .

We komen samen om 13.30 u op het

De Becker Remyplein, ter hoogte

van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen.

Info: Luc Maes 016 63 39 26

SINT FRANCISCUS

Zondag 19 mei

5de Paaszondag met

Matriatriptiek op orgel door

Herman Baumers

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 26 mei

6de Paaszondag

!!! 11.00 u. !!! Vormselviering

Voorganger: Dirk De Gendt

Assistenten: Caroline Van

Audenhoven en Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Herman Baumers en Stien

Eysermans

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

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

Zondag 26 mei

6de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 19 mei 2019

Vijfde Paaszondag – Zondag van de

Oosterse Kerken

10.30 u. Viering

Voorganger: Lieve Neukermans

Lector: Bernard Deprez

Zondag 26 mei 2019

Zesde Paaszondag

Geen viering in Don Bosco

Donderdag 30 mei 2019

Hemelvaart van de Heer

10.30 u. Viering

Voorganger: Chris Willocx

Lector: Constance Gielen

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Zaterdag 18 mei 2019 is de allereer-

ste Boekstartdag! De Bib Leuven en

PIEP Cultuurprikkels voor de al-

lerkleinsten geven een spetterend

boekenfeest voor baby’s, peuters en

hun grote vrienden.

Tussen 11.00 uur en 17.00 uur krij-

gen alle mini's van 0 tot 2,5 jaar

een heuse vipbehandeling in de

bib. Op het feestprogramma staan

kleine en nog kleinere theatertjes,

pop-up vertellingen en muzikale

workshops. In (voor)leestipi’s ont-

dekken bezoekers het bibliotheek-

aanbod voor de allerkleinsten. Er

is ruimte om te spelen en om tot

rust te komen. Het hoogtepunt van

dit boekenfeest wordt de boekvoor-

stelling van Knuffel gezocht - Een

speurtocht door Leuven. Want Leu-

ven pakt die dag uit met een eigen

stadskinderboek!

Boekvoorstelling | alle leeftijden | 16.00

uur | verteltheatertje kinderbib |

gratisLeuven pakt deze eerste Boek-

start-dag meteen groots uit met de

lancering van een eigen stadskin-

derboek! In Knuffel gezocht - Een

speurtocht door Leuven leidt een

kleurrijke tocht je langs de mooi-

ste plekjes van Leuven. Op elke blad-

zijde ontdek je iets nieuws. En, als

je goed zoekt, vind je Knuffel! Een

fris zoek- en kijkboek voor vro-

lijke voorleesmomenten. Om 16.00

uur onthullen we het boek offici-

eel in het bijzijn van schepen Bieke

Verlinden en schepen Denise Van-

devoort. Leuvens eerste Boekstart-

baby Korneel krijgt het allereerste

exemplaar. Illustrator Jelle Van den

Heede brengt het boek tot leven. En

net als in het boek gaan kindjes in

de bib naar Knuffel op zoek!

Babycafé | doorlopend | foyer | gra-

tis Een plek om je kindje te voeden

en te verschonen. Met verzorgings-

kussens en een microgolfoven.

Boekstartdag

De verwondering is het begin van

de wijsheid.

Zij is enerzijds een voortdurende

onrust; het gewone wordt geladen

met betekenissen die men daarin

niet vermoedde. Zij dwingt de mens

voortdurend in de openheid te tre-

den, zijn wereld en bestaan te her-

zien. Zij is een crisis.

Maar van de andere kant kan ze nie-

mand overkomen in wie niet reeds

het vertrouwen is in de krachten

die de chaos ordenen. Zo kunnen

we ons niet verwonderen zonder

een gevoel van geborgenheid in een

wereldgrond.

C. Verhoeven

KALENDERBLAADJE
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Waarom is deze avond zo anders

dandeandereavonden?

Dit is een nacht van symbolen: als

we het boek Genesis openen dan le-

zen we hoe God ons in zijn schep-

ping vuur, water, aarde en het leven

opdezewereldbolschenkt.

Laat ons deze symbolen vieren op

dezeavond.

Keren we ons naar achter voor het

eerstesymbool“vuur”.

VUUR

God, Gij biedt uw volk vuur,

warmte en licht. Zegen dit paasvuur

en laat zijn gloed een troost zijn en

een grote vreugde voor ons en voor

alle christenen en Joden die waar

ookterwereldnusamenkomen.

Ik ben er zeker van God, dat Jij er

was,datJijerbent,

en dat Jij blijven zal een Licht voor

onsindonkeredagen.

AARDE

Vanavond dromen we hoe het an-

ders worden kan met ons en de we-

reld. Het aloude scheppingsverhaal

in Genesis vertelt over de doorbraak

van het licht in een geschiedenis

vanchaosenaarde-donker.

Na het vuur dat onder ons schijnt

en de duisternis verdrijft willen we

eer brengen aan de aarde waarop wij

leven.

God schiep naast het licht en de he-

mel,dezonendemaan

de grond waarop wij staan, waar-

op planten en bomen groeien. Daar-

om danken wij u Heer voor dit alles

zo kostbaar en levensnoodzakelijk:

wilditallesblijvendzegenen.

WATER

Niet alleen het vuur en de aarde

spreken van onze redding, ook het

waterkrijgteenbelangrijketaak.

Het water kan ons overspoelen en

bedreigen. Het water ontbreekt vaak

waardoor voor mensen en dieren

geen levenskansen meer aanwezig

zijn. Water, het levensnoodzake-

lijk vocht. We gebruiken het water

voor zovele dingen dat we niet meer

stilstaan bij het belang ervan. De na-

tuur, de mens, de dieren maken ge-

bruik van het levensnoodzakelijke

vocht.

Zing nu een lied van vreugde en

vrede, zing nu een lied van barm-

hartigheid. Alle verdriet en pijn zijn

geleden, al wie verdrukt is wordt

bevrijd. Laat aan wie treuren uw

boodschap weten. Alleluia! Chris-

tus leeft.

Paaswake 2019 in Sint-Franciscus

Pasen: een eeuwenoud feest. Het

feest van de hoop op een ander en

beter leven. In een wereld waarin

negativiteit maar al te vaak alle aan-

dacht krijgt, brengen we in deze

viering verhalen, personen en ge-

beurtenissen tot leven waarbij het

mooie en hoopgevende een voor-

aanstaande plaats wordt gegeven.

In feite hebben wij, als christenen,

niet alleen het recht, maar zelfs de

plicht, om Pasen te vieren, omdat

God er voor ons wil zijn tot zelfs

overdedoodheen.

Ook al hebben wij het hier in ons

denken en persoonlijke leven soms

moeilijk mee. Toch is dit een Vreug-

devolle Boodschap van God en van

christenen aan alle mensen, zeker

aanmenseninnood.

Woordje tot jubilarissen

Jacques en Josianne.

Jullie zijn al een paar dagen meer

dan 60 jaar met elkaar getrouwd. 60

jaar hebben jullie lief en leed met el-

kaargedeeld.

Ik kan me voorstellen dat er in al die

tijd al veel momenten geweest zijn

waarop jullie elkaar gesteund en be-

moedigd hebben en ook waarop je

samen met en van elkaar hebt kun-

nengenieten.

Leef in uw hart met volle vertrou-

wen, hoop op een toekomst voor

iedereen, steun voor wie zwak is,

troost voor wie rouwen, vriend-

schap en goedheid om u heen. Lief-

de volstaat om een wereld op te bou-

wen.Alleluia,Christus leeft.

Bij het einde van deze viering van

hoop voor deze wereld mag ik u na-

mens het team en de werkgroep li-

turgienogeenwensmeegeven.

Blijfnietstaan

bijhetgrafvanherinnering

wanthet is leeg,

maargakijken,horenenvoelen

hoeHijverder leeft inmensen.

Kijkindeogenvanmensen

dietijdeninzetvrijmaken

voordemensdiezeontmoeten

enjezalHemzien.

Luisternaardewoorden

diedezemensenspreken

enzelfookbeleven

enjezalHemhoren.

Voeldelevenskrachtdieze

voorhunlevensopdracht

uitzijndoenenlatenhalen

enjezalHemvoelen.

Kijk, luisterenvoel

enjezalmerken:

HIJLEEFT!

AntoonVandeputte

Namenshetteam

endewerkgroepliturgie

Zalig Pasen.

Thierry.

Pasen 2019 in Sint-Franciscus



Naar jaarlijkse gewoonte organise-

ren we ook dit jaar een bedevaart

naarScherpenheuvel, in

samenwerking met de parochie

Vlierbeek op vrijdag 31 mei. De moe-

dige wandelaars vertrekken om 10

u aan de Westerpoort van de Abdij.

Gelieve hiervoor een seintje te ge-

ven aan Dirk en Bea 0497/915549.

Wie rechtstreeks naar Scherpen-

heuvel gaat, kan deelnemen aan

onze eucharistieviering in de basi-

liekom17u.

Voor de wandelaars, gelieve zelf

op voorhand af te spreken met

uw chauffeur om terug te keren.

Leden en inwonende gezinsleden

zijnverzekerd.

Bedevaart Scherpenheuvel

Aanbodvoor2019

Het kenmerk van onze reizen is be-

geleiding door KU Leuven-experten

en het gezelschap van mede alumni

enanderen.

Onze reizen gaan van cultuur-

historische programma’s tot avon-

tuurlijke verkenningen. Deze pro-

fessioneel uitgewerkte reizen wor-

den aangeboden in samenwerking

met erkende partner-reisbureaus.

Afgestudeerden van KU Leuven,

personeelsleden en cursisten van

Universiteit Derde Leeftijd Leuven,

en anderen, kunnen zich inschrij-

ven.

Voor het volledige aanbod, bezoek

onzewebsite

https://alum.kuleuven.be/alumni-

reizen

IN DE LIEFDE

IS NIETS TE KLEINbzn

Alumnireizen2019

*Noord-Spanje:21–29mei2019

*Dagreis naar de tentoonstelling

van Ai Weiwei in Düsseldorf: 7 juli

2019

*Architectuurreis Kopenhagen: 31

juli–4augustus2019

*Moskou en de Gouden Ring van

Rusland: 10–18augustus2019

*New York: 28 augustus – 4 septem-

ber2019

*Frieze Art Fair in London: 3 – 6 ok-

tober2019

*Ecuador: 20 november – 4 decem-

ber2019

*Vietnam: 23 november – 8 decem-

ber2019

Contactgegevens

Dienst Alumni – Universiteitshal-

len

Naamsestraat 22 bus 5601, 3000

Leuven

Tel.+3216324001

alumni@kuleuven.be - www.ku-

leuven.be/alumni

KU LEUVEN ALUMNIREIZEN
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Domo betekent “aan huis” of Door

Ondersteuning Mee Opvoeden en

is een autonome vrijwilligersorga-

nisatie die tijdelijke ondersteuning

biedt aan kwetsbare gezinnen met

kinderentot12jaar.

Sommige ouders gaan door een

moeilijke levensfase, kunnen hun

kinderen geen geborgenheid en

structuur bieden en geraken hier-

doorvaakgeïsoleerd.

Vrijwilligers trachten dit isolement

te verbreken, vertrouwen en onder-

steuning te bieden en op die manier

de draagkracht van het gezin te ver-

hogen.

Een 75-tal vrijwilligers zetten zich

wekelijks enkele uren in voor vele,

Leuvensegezinnen.

Luisteren zonder te oordelen, kin-

deren stimuleren om hun talen-

ten en vaardigheden te ontwikke-

len, ouders helpen hun kinderen

te begrijpen, deelname aan activi-

teiten aanmoedigen …. behoort alle-

maal tot het takenpakket van de ve-

le,geëngageerdevrijwilligers.

Zij dringen niets op maar zijn vaak

gewoon aanwezig, ze willen geen

vooropgelegde resultaten behalen,

maar stap voor stap en steeds in

overleg met het gezin vertrouwen

winnen en op die manier bijdragen

tothetwelzijnvanhetkind.

De vrijwilligers stappen over de

drempel van het huis en geven door

hun aanwezigheid het gezin het

vertrouwen om zelf over de drem-

pelnaarbuitentestappen.

Een Domo-gezin is een gezin met

een vraag tot opvoedingsondersteu-

ning, een gezin met een klein soci-

aal netwerk, een gezin met kansar-

moede in de brede betekenis van het

woord, kortom een gezin met een

duidelijke, tijdelijkehulpvraag.

Speelgoed, boeken, knutselgerief,

allerhande vormingsmateriaal voor

de speelotheek of een kleine finan-

ciële ondersteuning voor hobby’s

of kampen, helpen uiteraard deze

kwetsbaregezinnen.

Meerinfovindtuop

www.domovlaanderen.be, afdeling

Leuven

enbij leuven@domovzw.be

Ilse Carlier (coördinator) en Myri-

amRuelens (vrijwilligerscoach)

CAMINHANDO zingt ten voordele van DOMO

KU LEUVEN – UNIVERSITEITS-

FONDS

Infonamiddag rond schenken en

legaterenaandeKULeuven

Zaterdag 25 mei 2019 - Kasteel Arenberg,

Heverlee

Maak kennis met het KU Leuven

Universiteitsfonds en ontdek hoe u

voor de KU Leuven het verschil kan

maken.

Programma

14.30 u. Ontvangst in de salons van

KasteelArenberg

15.00 u. Verwelkoming door em.

prof. Dr. Marc Vervenne, ererector

KULeuven

15.10 u. Voorstelling van het Uni-

versiteitsfonds – Hoe maakt u het

verschil?

Mevr. Isabel Penne, directeur Uni-

versiteitsfonds

15.15 u. ‘Schenken en legateren aan

de KU Leuven en het nieuw erf-

recht’

Em. Prof. Dr. Walter Pintens, KU

Leuven

15.35 u. ‘Het nieuw erfrecht doorge-

licht’

Mr.AnnMaelfait,advocate

15.55 u. ‘Schenken en legateren, uit

het levengegrepen’

Mr. Alois Van den Bossche, ereno-

taris

16.15 u. ‘Het duolegaat en de ver-

nieuwdeerfbelasting’

Prof. Dirk Michiels, notaris en gast-

professorKULeuven

16.35 u. Vragenronde met ererector

Roger Dillemans, de sprekers, me-

vr. Nadine Loenders en mevr. Lotte

Rudel (juridischeadviseurs)

17.00 u. Slotwoord em. Prof. Roger

Dillemans,erelectorKULeuven

Receptie

Meer infoenregistreren:

www.kuleuven.be/mecenaat/geef-

omkennis

Vragen? universiteitsfonds@ku-

leuven.be–016323739

schenken en legateren aan de KU Leuven

‘Jullie moeten tegen morgen een

opstel maken met als titel: Moeder-

handen,’zeidemeester.

Hij gaf geen verdere uitleg, alleen

vertelde hij kort wat een moeder al-

lemaaldeed.

De week nadien las de meester het

opstel voor van een meisje uit die

klas.

Ze had geschreven: ‘Moederhan-

den...

Metdeenehandmaaktmoedereten.

Met de andere houdt zij de Bijbel

op haar schoot. Met de andere her-

stelt ze vaders kleren. Met de ande-

re kookt ze. Met de andere kamt zij

mijn haar, voor ik naar school ga...’

‘Met de andere... met de andere...’

lachtedemeester.

De andere kinderen in de klas gie-

chelden.

‘Zeg meisje, je moeder is toch geen

duizendpoot. Zoveel handen! Hoe-

veelheeftzijereigenlijk?’

‘Twee,’ zei het meisje, ‘twee voor

vader, en voor elk van de zeven kin-

derenook twee, datmaakt veertien...

Dan voor de keuken, de dieren en de

tuin telkens twee, dat zijn er zes.

Twee voor arme mensen, dat zijn er

weer twee. En twee voor God, als ze

bidt..., dat zijn in ’t geheel zesen-

twintigmoederhanden...’

Niemand giechelde nog. Ook de

meester lachtenietmeer.

ChantalLeterme

VERHAAL VAN DE WEEK - MOEDERHANDEN

FILM IN SENIORAMA “Happy

End” Frankrijk, Oostenrijk, Duits-

land – 2017 – 1u 47’ van: Michael Haneke

met: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trin-

tignant,LauraVerlindene.a.

In deze laatste film van het seizoen

zet regisseur Michael Haneke het

wel en wee van een gegoede familie

van de Franse bourgeoisie in Calais

te kijk. Als haarfijne, afstandelijke

observatie, voor heel wat interpre-

tatievatbaar.

Datum: vrijdag 17 mei 2019 van 14.00

u. tot 16.30 u. Plaats: Seniorama,

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leu-

ven. Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00

euro

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,

eenzaamofonzeker, kamp jemet re-

latieproblemen, conflicten, zinge-

vings-vragen, dan kan je terecht bij

Anne.

Anne heeft een goede kennis van de

sociale kaart en doorverwijzings-

mogelijkheden. Ze luistert in een

veilige omgeving naar jouw ver-

haal vanuit een open, niet oorde-

lendehouding.

Ben je op zoek naar meer balans,

levensvreugde en levenskwaliteit,

dan kan je elke donderdag-voor-

middag terecht bij Anne in Seniora-

ma.

Maak een afspraak met Anne via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be
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