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De ziel heeft twee dimensies, een unieke en

een eeuwige dimensie. Als we ons losma-
ken uit de geconditioneerde patronen van

het verleden, maken we verbinding met de

unieke dimensie van de ziel. Onze unieke

talenten worden uitgezuiverd en komen

aan de oppervlakte. We worden steeds meer

bewust van onze levenstaak op aarde. De

bewustwording van onze persoonlijke es-
sentie schenkt de vreugde van onszelf te

zijn.

Maar er is meer. Er is ook de vreugde om

bemind te zijn. Er is de ervaring van deel

uit te maken van een groter geheel, het

grote Hart van Mededogen.

Ria Weyens

Uit: ‘Scheppende overgave. Naar een le-
venskunst van dienstbaarheid en creativi-
teit’.

In juni komen we een eerste maan-
dag samen op 10 juni, een tweede
maal op maandag 24 juni 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

De glimlachende is weerloos, hij
draagt geen wapens, hij is over-
geleverd als de stervende. Ik heb
vele mensen helpen sterven en mij
machteloos gevoeld bij hun uitein-
delijke totale eenzaamheid, probe-
rend om een geloofsbrug te zijn
tussen hen en de God van de be-
lofte, met hen over het water wan-
delend aan de hand van Degene die
zei: Ik ben het leven.
In de stervende wordt alles zui-
ver echt, klein en onmetelijk groot,
totaal onthecht, totaal majestatisch
van godsontmoeting. Als alle woor-
den en tekens verpulverd waren,
konden we alleen nog glimlachen
naar elkaar, de glimlach van de ho-
pende, de vertrouwde.
H. Boon

Het Leven léven, ondanks alles.

Hoe doe je dat? Marleen Deruy-
ver kreeg tot twee maal toe de dia-
gnose kanker en ook haar jeugd
verliep niet vlekkeloos. Marleen
vertelt ons haar verhaal. Ze vertelt
een verhaal van tegenslagen, maar
ook een verhaal van groei. Diep ge-
raakt te worden en altijd weer op
te staan. Marleen stelt zich open
en toont hierin haar kwetsbaarheid.
Ze nodigt je uit om jouw kracht
en sterkte te vinden door in haar
kwetsbaarheid te komen schuilen.
Wie: Alle geïnteresseerden
Wanneer: Dinsdag 10 setember 2019
van 19u30 tot 21u30
Waar: CM Regionaal secretariaat,
Platte Lostraat 541 in Kessel-Lo
Kostprijs: Gratis
Inschrijven: Via leuven@samana.-
be

KALENDERBLAADJE

Samen mogen leven

in dat ruime veld van liefde

die sterker is dan alles wat ik ken

en waarvan ik de einder en de kimme

niet bevroeden kan

geen eind meer

en geen begin…

Rik Wynants

Op vrijdag 24 mei 2019 om 11 uur
namen we, tijdens de plechtige uit-
vaartliturgie in het Don Bosco ge-
meenschapscentrum te Kessel-Lo,

Rik Wynants

afscheid van Rik Wynants, echt-
genoot van Lieva Van Hove, Rid-
der in de Leopoldsorde, geboren in
Holsbeek op 3 januari 1933 en thuis
overleden in Kessel-Lo op 17 mei
2019.
Het was een ontroerende en war-
me viering, met getuigenissen van
kinderen en kleinkinderen die een
beeld brachten van een man die zijn
leven vulde met liefde en verbon-
denheid met anderen, een man met
een groot rechtvaardigheidsgevoel,
een zeer positieve mens.

terug windekind ontmoeten

gaan zien en horen

voelen waar de wereld

van mijn jongelingsjaren lag

misschien wenen omdat zoveel

voorgoed verdwenen is

samen heimwee hebben

naar datgene dat zo subtiel

en toen onnoembaar was

zo pril en onbestoven

opnieuw naar schatten zoeken

want ik weet dat zij er zijn

Rik Wynants

OVERLIJDEN IN DON BOSCO

terug windekind ontmoeten...

KOM MEE OP BEDEVAART

NAAR IERLAND

Van 13 tot en met 16 augustus 2019
nemen we de pelgrimsstaf op voor
een unieke tocht in Ierland. We ont-
dekken bijzondere plaatsen in de
geschiedenis van het katholieke ge-
loof in Ierland, o.a. Clonmacnoi-
se, Kylemore Abbey, Ballintubber
Abbey, Glendalough… Op 15 au-
gustus 2019, de feestdag van On-
ze-Lieve-Vrouw Tenhemelopgeno-
men, zijn we in Knock, het groot-
ste bedevaartsoord in Ierland. We
verstillen er en maken ruimte in
ons hart voor Maria. Vraag het pro-
gramma aan via 016 39 50 51 of in-
fo@kerkinnood.be en schrijf snel

in, want het aantal plaatsen is be-
perkt.
Kerk in Nood, Abdij van Park 5
- 3001 Leuven. Tel. 016 39 50 50
- info@kerkinnood.be / www.ker-
kinnood.be IBAN: BE91 4176 0144
9176 - BIC: KREDBEBB

de pijn die mensen doen

ongeweten

haakt pijnlijk in mijn hart

maar 't schrijnen stopt

als rustig zegt die stem in mij

DIE dingen die zo levend

maken en een onnoemelijke

ruimte brengen en los maken

alle boeien

Rik Wynants

SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 juni

Pinksteren

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Maandag 10 juni

Pinkstermaandag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ann Francis
Zang: Mieke Cantineaux
Orgel: Herman Baumers

Zondag 16 juni

Drie-eenheid

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Jaargetijde voor de familie Hunin-
Bogaert
Voorganger: Pater Luc Van Den
Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Tom Akkermans

SINT-ANTONIUS

Zondag 9 juni

Pinksteren

11 u. Viering met Gospels
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 16 juni

Kristoffelviering

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Hilde Sinap
Homilie: Mathieu Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO

Zondag 9 juni 2019

Pinksteren

Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Chris Hostens

Zondag 16 juni 2019

Feest van de Heilige Drie-eenheid

Geen viering in Don Bosco

Zondag 23 juni 2019

Twaalfde zondag door het Kerkelijk

Jaar

10.30 u. Viering
Voorgangers: Majo Werrebrouck en Chris

Willocx

Lector: Annie Van Avermaet

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

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 6 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 7 juni

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 11 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 13 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 14 juni

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 5 juni

VM: Poetsen
NM: SAMANA
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 6 juni

NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 7 juni

VM+NM: Bar Michotte

Zondag 9 juni

11 u.: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 11 juni

NM: Ontmoetingsnamiddag
AV: Prisma

Woensdag 12 juni

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda
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Een meester vroeg aan zijn leerlin-

gen:

‘Wat zijn op dit moment de zeven

wereldwonderen?’

Nawatdiscussie,zeidenze:

‘DepiramideninEgypte.

DeTajMahal inIndia.

DebeeldenvanhetPaaseiland.

Het Panama kanaal in Midden-

Amerika.

DeEifeltoreninParijs.

DeSint-Pietersbasiliek inRome.

DeChineseMuur.’

Terwijl de meester nog bezig was

destemmentenoteren,

zag hij dat één leerling nog niet

klaarwas.

Hijgingnaarhaartoeenvroeg:

‘Is het zo moeilijk om zo’n lijst te

maken?’

‘Ja,nogal,’zeize

‘hetzijnerzoveel,

dat ik moeilijk een keuze kan ma-

ken.’

Toenzeidemeester:

‘Zegmaarwatjealhebt,

misschien kunnen we je helpen.’

‘Hetmeisjetwijfeldeeven,

maarlasdanvoor:

Ik denk dat de zeven wereldwonde-

renzijn:

tekunnenzien

tekunnenhoren

tekunnenaanraken

tekunnentasten

tekunnenvoelen

tekunnenlachen

entekunnenliefhebben.’

Hetwerdheelstil inhet lokaal.

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoor elkedag’

VERHAAL VAN DE WEEK

De zeven wereldwonderen

het trekt me

onweerstaanbaar terug

naar de kroesbeek

naar 't bos

naar paddenstoelen

bloemen

naar de torren

salamanders

naar ’t nest van de fazanten

naar de watten pluizen

van de canadas

naar d' heldere bron

naar de reuk van ’t mos

naar duizend dingen

die ’k aan

kinderen wil laten zien

want ik voel

dat zij er zuiverder

meer van begrijpen

dan de grote mensen

arme grote mensen

RikWynants
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WitteDonderdag2019

Het feest van Witte Donderdag, ‘de dag

van 'het laatsteavondmaal'.

Dezeavondisheilig,heelapart.

Het is een avond om te herinneren,

om dieper in jezelf en in de ande-

re te kijken. Een avond waarin de

ene vlam de andere ontsteekt, waar

mensen vrienden worden door te

brekenentedelen.

Gedenken wij dankbaar de daden des He-

ren,

zijn leven, zijndoodenverrijzenis,

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,

dieonzeGodenleidsmanten levenis.

Lezing:Devoetwassing

Onder de maaltijd, stond Jezus van

de tafel op en begon de voeten van

zijnleerlingentewassen.

Petrus weigerde. Jezus antwoordde:

'Als jij je niet door mij laat wassen,

kun je mijn deelgenoot niet zijn'.

ToenstemdePetrustoe.

We gaan aan tafel met Jezus’ leer-

lingen

(We horen wat de leerlingen van Jezus

zoalkunnengedachthebben.)

SimondeZeloot

Van wapens weet ik alles, ze noe-

men mij niet voor niks: Simon

de Zeloot. Jarenlang heb ik onder-

gronds samengewerkt met de ver-

zetsstrijders. Voor de Romeinen

waren we terroristen maar voor het

eigen volk bevrijders en vrijheids-

strijders. Ik zou mijn leven gegeven

hebbenvoordiestrijdmakkers.

Ja, zo was ik: hartstochtelijk en vol

passie. Eerst handelen en dan na-

denken, met alle gevolgen van dien.

Maar Jezus heeft me leren dromen.

Hij toonde me nieuwe visioenen. Ik

ben ontzettend benieuwd wat Hij

onsvanavondtevertellenheeft.

JudasIskariot

Ik, Judas Iskariot, heb ZO in hem

geloofd. Ik dacht dat hij de nieuwe

Messias was, dat hij Jeruzalem wéér

zou laten schitteren. Maar hij on-

derneemt niets tegen de Romeinse

bezetter en de tempel heeft hij vo-

rige week in woede schoongeveegd.

Hij jaagt hogepriesters en schrift-

geleerden tegen zich in het harnas.

Watbezielthem?

Blijf ik bij hem of is het juist MIJN

taak om hem tegen te houden, voor

hetuitdehandloopt...?

JudasThaddeüs

Ik ben die andere Judas, Judas Thad-

deüs. Velen vinden me een hope-

loos geval, maar Jezus gaf me van-

af onze eerste ontmoeting zelfver-

trouwenenzelfrespect.

Ik moet nog veel groeien…maar

geldtdatnietvoorelkemens?

Bartolomeus

‘k Herinner me als gisteren dat ik,

Bartolomeüs, onder de vijgenboom

in de Thora zat te lezen en Filip-

pus me heel enthousiast over die

vreemde rabbi kwam vertellen. “Uit

Nazareth kan niks goeds komen…

!?!” heb ik hem nog gezegd. Maar

niks bleek minder waar. Vrienden

en kennissen weten dat ik zeg wat

ik denk, en dat je met mij zelden

bedrogen uit komt. Daarom stel ik

het nog eens heel duidelijk: Jezus

is voor mij de Messias, die het alle-

daagse kan omzetten in Gods Blij-

de Boodschap, zoals op die dag na

onze eerste ontmoeting, in mijn ge-

boortestadKana.

Petrus

Niet voor niets heeft Jezus me

‘rots’, of Petrus genoemd. Op mijn

keikop kan je bouwen: een stevig

fundament. Al heb ik de indruk dat

de Meester dat niet altijd een po-

sitieve eigenschap vindt. Een tijd

geleden schreeuwde hij nog “Sa-

tan”, naar mij…Ik ben een haantje

de voorste, dat weet ik wel, maar als

we willen dat de zaak vooruit gaat,

dan moet er toch iemand de leiding

nemen? Jezus moet toch weten hoe

betrouwbaar ik ben, hoeveel ik van

Hemhoud?

MariavanMagdala

Hoe hij me die eerste keer opmerk-

te,aansprak...”Maria”

De goegemeente negeert me liever.

Ze praten over mij, niet tegen mij of

metmij.

Maar hij sprak me aan, erkende me,

ja zelfs herkende me, het was als-

of onze zielen elkaar altijd al zoch-

ten. Ik hou van hem, ik krijg hem

niet uit mijn hoofd. Zijn stem, zijn

blik, zijn houding, zijn gebaren,

blijvenmijbij.

Hij vecht met iets, ik zie de span-

ninginzijnblik.

Kon ik hem maar verlossen, van

datgenewathemkwelt.

Maar ik blijf bij hem, kome wat

komt,hijdoetmeleven.

Thomas

Al toon ik het maar zelden, toch ben

ik angstig, onzeker en vol twijfel

binnenin. Sommige mensen zeg-

gen dan wel: “Kijk die Thomas

eens, zo hoogmoedig en zo onsym-

pathiek”. Maar ik heb dat masker

echt wel nodig. Het is voor mij zo

moeilijk om mijn manier van le-

ven te veranderen. Ik hou van plan-

ning en zekerheden, van alles wat

bewezen is en niet teveel risico’s in-

houdt. Misschien is het daarom dat

Jezus me aantrekt,omdat Hij me zo

zachtmoedig blijft uitdagen, omdat

Hijzelfzoanders is…

Johannes

Ik, Johannes, mag weer aan zijn

rechterhand zitten, en lijk wel die-

gene van wie Hij het meest houdt…

Dat doet me deugd en maakt me te-

gelijk ook ongemakkelijk, want dan

zijn de verwachtingen zo groot. Zal

ikdiewelkunnenwaarmaken?

JacobusDeOudere

Vanavond lijkt de Meester wel te

stralen en klinken zijn woorden

doordringender. Het is alsof ze de

Wet en de Profeten overstijgen.

Deze avond wordt onvergetelijk, al

weet iknunognietwaarom…

Samendankendronddetafel

Het was een bonte mengeling van

heel verscheiden karakters. Men-

sen van alle slag: ruige vissers,

een sluwe tollenaar,…Ruwe bol-

sters, dat zeker! Maar stuk voor

stuk ook dromers, trouwe vrien-

den met een zachte binnenkant… In

vriendschap en liefde, met Jezus in

hun midden vormden ze een kring

ronddetafelopdieavond.

Gedenken wij dankbaar de daden des He-

ren,

zijn leven, zijndoodenverrijzenis,

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren,

dieonzeGodenleidsmanten leven is.

Jezus, een mens van breken en de-

len…

Het is tijd om samen te breken en te

delen. Telkens wanneer dit gebeurt,

wordt een nieuwe, hoopvolle toe-

komst mogelijk. Telkens wanneer

je je eigen zoeken naar geluk kan

laten doorkruisen door het beeld,

het gelaat van de vreemde, kwetsba-

re en weerloze andere, wordt nieuw

levenmogelijk.

Een eenvoudig beeld, wat brood en

wijn, een gebaar dat we (week na

week) herhalen om niet te vergeten,

om onze verbeelding steeds nieu-

we kracht te geven. We doen dat

niet alleen, maar in verbondenheid

met allen die hetzelfde gebaar ge-

bruiken overal ter wereld en in ver-

bondenheid met hen die ons hierin

voorgingen, onze lieve doden. (Do-

minicusGent)

NaardehofvanOlijven…

Toenhet brood gedeeldwas, gingen de leer-

lingen met Jezus naar de hof van Olijven.

Uit de viering van 18 april in het Don Bo-

scoCentrum

Voorgangers: Hermien Den Tandt en Lie-

veNeukermans

Lector:LutVanSchepdael

WASSEN OF GEWASSEN WORDEN – BREKEN EN DELEN (2)

SENIORAMA: HULP BIJ BOOD-

SCHAPPEN

Heb je hulp nodig met je klei-

ne boodschappen of administratie-

ve taakjes, dan is deze dienst er voor

jou.

Je huishoudhulp kan onverwacht

niet komen! Wie doet de dringende

boodschappen?

Je bent net terug uit het ziekenhuis

en bent moeilijk te been, ligt ziek

in bed. Wie gaat er naar de winkel,

de post, de bank, vuilniszakken ko-

pen?

Er moet bij de dokter een voor-

schrift gehaald worden, je hebt me-

dicatie nodig? Wie gaat er documen-

ten halen op het stadhuis, bij de be-

lastingen,bijdemutualiteit?

Seniorama doet je boodschappen in je di-

recteomgeving.

Voorwie?

De boodschappendienst shop-o-ra-

ma helpt alleenstaande, minder mo-

biele of zorgbehoevende inwoners

van Groot-Leuven, ongeacht hun

leeftijd.

Doorwie?

Vrijwilligers

Kostprijs?

Een10-beurtenkaartkost8euro

Een enkele opdracht kost1,5 euro

Deze bedragen dien je contant (cash

geld) te betalen aan de vrijwilliger.

Ze dekken de administratieve kos-

ten van de dienst. De vrijwilliger

bezorgthetgeldaanSeniorama.

Hoekunjeonsbereiken?

Elkewerkdagvan9tot17u.

Aanvragen via het onthaal 016 22 20

14 of per mail: onthaal@seniorama.-

be

NORDIC WALKING

Je kent de techniek van het Nor-

dic Walken? Dan nodigen we je uit

omelkemaandagmeetewalken.We

walkenin2groepen:

De ‘rustige walkers’ walken elke 2

weken en wandelen dan een 5 km in

1.30u.

De ‘gevorderden’ walken elke week

en wandelen dan een 6 tot 7 km in

1.30u.

Wat heb je nodig? Poles, goede stap-

schoenenenveelgoesting.

Voor beide groepen startplaats: Par-

kingArboretumHeverleebos.

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-

kaartvandelijngebruiken.

Vertrek: we vertrekken stipt om 14 u

en walken ongeveer anderhalf uur.

Data

Rustige walkers: maandag 17 juni

en24juni2019

Gevorderde walkers: maandag 17

junien24juni2019

Voormeerinfo:

Lutgarde Michielsen, GSM 0478

88 15 56, e-mail Lutgarde.Michiel-

sen@skynet.be

Geïnteresseerd in Nordic-Walking, maar

ken je de techniek niet? Laat het ons we-

ten. Indien genoeg geïnteresseerden orga-

niseren we in de maand juni een lessen-

reeks.

geketend was ik

en los wordt het nu in mij

en vogelvrij ben ik verklaard

voor allen die ik lief heb

en die liefde willen delen

heel teer

onvoorwaardelijk

want de vader

maakt mogelijk

dat ik geven kan

van wat ik onmogelijk

in mijn slakkenhuisje

houden kan

voor mij alleen

samen mogen leven

in dat ruime veld van liefde

die sterker is

dan alles wat ik ken

en waarvan ik

de einder en de kimme

niet bevroeden kan

geen eind meer

en geen begin...

RikWynants



Het kapelletje in de abdij - dat mo-

menteel gerestaureerd wordt – zal

ingehuldigd worden op het feest

van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,

donderdag15augustus2019.

Processie O.L.V. Vlierbeek

Mariabeeld O.L.V. Vlierbeek

Er wordt intussen door een kunste-

nares gewerkt aan een replica van

het beeld van Onze Lieve Vrouw

van Vlierbeek, dat enige tijd geleden

gestolen werd uit de kerk. Het is de

bedoeling om dit beeld een perma-

nente plaats te geven in het kapelle-

tje. De idee is omhet beeld tewijden

tijdens de misviering van 10.30 u en

het dan in processie door de abdij

naar het kapelletje te brengen. Het

oorspronkelijke beeld is talloze ma-

len in processies in Vlierbeek rond-

gedragen, u zal zich dat misschien

nog herinneren. In zo'n processie

liepen alle parochiale verenigingen

mee achter de fanfare en het zouwel

fijn zijn als de verenigingen waar-

bij jullie betrokken zijn mee op-

stappen al dan niet met hun vlag of

andere attributen. Achteraf heffen

we uiteraard samenhet glas. Hou al-

vast deze datum vrij. Meer informa-

tievolgtnog!

INHULDIGING KAPELLETJE

ABDIJSITE VLIERBEEK

Schrijf jouw verhaal stap voor stap

VormingplusOost-Brabant

Wanneer: Donderdag 26 juli 2019

van 10.00 tot 12.30 u. – Vrijdag 26

julivan10.00tot12.30u.

Waar: OPEK – Openbaar Entrepot

voor de Kunsten, Vaartkom 4 – 3000

Leuven

Begeleiding: JokeDepuydt

Prijs: 14.00 euro – Reductieprijs

6.00 euro – Kansentarief UITPAS

Leuven3.00euro

Code: 196361

http://www.vormingplusob.be/creataal-zomer-

Jij kiest waarover jouw verhaal gaat.

Schrijf je over Belgïe? Jouw geboor-

teland?Eenmaninbikini?

Alles kan! We helpen elkaar met

schrijvenineenvoudigetaal.

Praktischeinfo:

Deze cursus verloopt in eenvoudig

Nederlands. Iedereenwelkom.

InschrijvenviaWisper.

Telefoon016251621

E-mailadres:

info.leuven@wisper.be – htt-

p://wisper.be/activiteit/8415

CREATAAL ZOMER

BORSTKANKER

Leuven–Woensdag12juni2019

Borstkanker is de meest voorko-

mende kanker bij vrouwen. Maar

ook mannen kunnen borstkanker

krijgen. Hoe kun je preventief la-

ten screenen? Welke behandelin-

genzijnmogelijk?

Professor Patrick Neven geeft een

antwoordopal jevragen.

Waar: Dienstencentrum Wijnveld,

Wingerdstraat 14,Leuven

Inschrijven: www.cm.be/agenda of

016359600

Prijs:Gratis

4 FEDERATIE FRANDO

*Kortverblijf

De thuiszorg mag nog zo goed ge-

organiseerd zijn, soms zijn er peri-

odeswaarinopvangmoeilijk is.

Dankzij een kortverblijf (voor 65+)

kan de familie even op adem ko-

men, terwijl de zorgafhankelijke

persoon de juiste verzorging krijgt.

CM betaalt de helft van de dagprijs met

een maximum van 15 euro per dag. En dat

voor maximum 28 dagen per kalenderjaar.

CM Dagverblijf

*Dagverzorgingscentrum

65+-ers die thuis wonen, kun-

nen overdag terecht in een dagver-

zorgingscentrum voor opvang en

verzorging. De meeste dagverzor-

gingscentra voorzien opvang van

maandagtotenmetvrijdag.

CM geeft een tegemoetkoming van 3 euro

per volledige dag tot 2,5 euro voor een

halve dag, tussen de drie en vijf uren,

voor maximaal honderd volledige dagen

per kalenderjaar.

CM Dagverzorgingingscentrum

*Hulpvoorafgestudeerden

Studeer je af? Proficiat! Let er wel

op dat je je aansluit bij een zieken-

fonds of de hulpkas zodra je een

job als werknemer of zelfstandige

hebt, je beroepsinschakelingsprijs

verstreken is of van zodra je 25

wordt. Dit is verplicht. Om je bij

CM in te schrijven, surf je naar ww-

w.cm.be/lid-worden

Wie de schoolbanken verlaat moet heel

wat papieren in orde brengen. De gratis

gids voor schoolverlaters helpt je daarbij.

Kijk op www.cm.be/afgestudeerd

ww.w.cm.be/cm-voordelen

Uit: LEEF – Gezondheidsmagazine

vanCM–23mei2019

CM TOT JE DIENST

Op zaterdag 18 mei 2019 was er de

eerste Boekstart-dag in de Biblio-

theekTweebronnen.

De Bib Leuven en PIEP Cultuur-

prikkels voor de allerkleinsten,

gaven een spetterend boekenfeest

voor baby’s, peuters en hun grote

vrienden.

Tussen 11.00 uur en 17.00 uur kre-

gen alle mini’s van 0 tot 2,5 jaar een

heusevipbehandeling.

Op het feestprogramma stonden

kleine en nog kleinere theatertjes,

pop-up vertellingen en muzikale

werkshops.

In (voor)leestipi’s ontdekten de

bezoekers het bibliotheekaanbod

voordeallerkleinsten.

Er was ruimte om te spelen en om

totrusttekomen.

Het hoogtepunt van dit boeken-

feest werd de boekvoorstelling van

Knuffel gezocht- Een speurtocht

doorLeuven.

Leuven pakte deze eerste Boekstart-

dag meteen groots uit met de lan-

cering van een eigen stadskinder-

boek! 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 vrolijke

leesmomenten.

Die dag, om 16.00 uur, werd het

boek officieel onthuld in het bij-

zijn van schepen Bieke Verlinden

enschepenDeniseVandevoort.

Leuvens eerste Boekstart-baby Kor-

neel krijgt het allereerste exem-

plaar. Illustrator Jelle Van den Hee-

de, bracht het boek tot leven. En net

als in het boek gingen de kindjes

naarKnuffelopzoek!

“Het boek zal aan alle Leuven-

se peuters gegeven worden in het

boekstartpakketdatde stadaanbiedt

aan jonge Leuvense ouders. Er zijn

ook al heel wat boekenwinkels die

gevraagdhebbenomhetboektemo-

gen verkopen, wat dus ook zal ge-

beuren.

Maar daar gaan we het niet bij la-

ten, zegt schepen Bieke Verlinden.

Er zijn nu al gesprekken met de

toeristische dienst om er ook kind-

vriendelijke toeristische wandelin-

gen aan te koppelen. En we heb-

ben ook kleurplaten laten maken

van het boek, die bedeeld kunnen

worden in horecazaken. Zo kun-

nen kinderen op café taferelen kleu-

ren uit de omgeving. We koppe-

len toerisme en horeca dus aan

de kindvriendelijke stad. En omge-

keerd willen we de kinderen hun

eigen stad laten ontdekken. Het is

leuk dat we hen een boek kunnen

geven waarin ze zichzelf echt kun-

nenherkennen.”.

(Het Nieuwsblad – Leuven Hageland –

woensdag 15 mei 2019 – Uit ‘Leuven wordt

zoekplaats voor allerjongste inwoners’)

Bibliotheek Tweebronnen Leuven,

Rijschoolstraat4,3000Leuven

Tel.016226522

bibliotheek@leuven.be

https://leuven.bibliotheek

Openingsuren: Ma en Wo: 12.00

-18.00

Di en Vr: 10.00 – 18.00 – Do 12.00 –

20.00

Za10.00–17.00–Zo.Gesloten

Filiaal Heverlee, Waversebaan 66,

3001Heverlee

Tel.016272014

bib.heverlee@leuven.be

Filiaal Kessel-Lo, Stadionlaan 4,

3010Kessel-Lo

Tel.016250363

bib.kessello@leuven.be

(Website De Bib Leuven )

SENIORAMA – KALENDER

https://www.seniorama.be/maand-

kalender

Maandag10juni2019

Senioramagesloten

Dinsdag11 juni2019

09.30 u. Start vakantiecursus Frans

09.30 u. Fietsdagtocht: Hoegaarden

10.00 u. Individuele hulp bij gsm,

smartphone en iPhone (op af-

spraak)

13.10 u. Zomeractiviteit: Willy Pee-

ters

13.30 u. Gelaatsverzorging(op af-

spraak)

14.00 u. Film Kinepolis: The Mule

14.00 u. Info over woonzorgcen-

tra/assistentiewoningen

Woensdag12juni2019

09.00 u. Voetverzorging (op af-

spraak)

10.00 u. Individuele hulp bij digi-

taal fototoestelgebruik (op afspraak)

13.30u.Wandelen5à6km

14.00 u. Scrabbel, schaken en rum-

mikub

Donderdag13 juni2019

10.00 u. Gesprek met Anne (op af-

spraak)

13.30u.Fietsen:Parkpoort

14.00u.Petanque

Vrijdag14juni2019

10.30 u. Gesprek met de seniorenin-

specteurs van de Leuvense politie

GELAATSVERZORGING IN SE-

NIORAMA

Dinsdag11 juni2019 .

Maandelijks kan je genieten van

een ontspannende gelaatsverzor-

ging.

Maggie komt eenmaal per maand

langs in Seniorama om je een rust-

gevende gezichtsmassage te geven.

Gedurende 45 minuten zorgt ze

voor het reinigen van de huid, de

massage, een masker en indien ge-

wenst een lichte maquillage. On-

dertussen krijg je raad over hoe je

je huid gezond kan houden. Mag-

gie werkt uitsluitend met anti-aller-

gischeproducten.

Maak een afspraak via het onthaal

016 22 20 14 of onthaal@seniorama.-

be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving .
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