
4747
WEEKKRANT

20 NOVEMBER

JAARGANG 80

EDITIE 4330

2 0 1 9

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Broeders en zusters, vandaag wil-

len wij op deze dag van de chro-

nisch zieke medemens oproepen tot

warm, sociaal contact. Verbonden-

heid met allen. We hebben daar-

bij vooral oog en hart voor die

mensen voor wie sociaal contact

niet vanzelfsprekend is. Dit is soms

zo voor chronisch zieke mensen

en voor mantelzorgers. Wij willen

ook dankbaar zijn voor alle vrij-

willigers die contact mogelijk ma-

ken, vooral door persoonlijk huis-

bezoek bij iemand die thuisgebon-

denis.

Ziekenzalving

Broeders en zusters, wij willen sa-

men bidden en daarna zullen wij

een aantal onder ons de handen op-

leggen en zalven met de kracht van

Gods geest. Hij is het die adem geeft

en leven, kracht en geduld, moed

en vertrouwen. Tijdens de zieken-

zalving worden er drie symbolen

gebruikt die verwijzen naar Jezus'

liefde en zorg voor zieken mede-

mensen.

Er is de "handoplegging" die

er ons aan herinnert hoe Jezus de

hand reikt aan hen die ziek zijn

en die Hij met zijn liefde kracht en

sterktegeeft.

Er is het "symbool van het

licht" dat verwijst naar Jezus die

zei: 'Ik ben het licht voor de we-

reld'. Hij wil licht zijn voor hen die

omwille van lijden en pijn moeilijk

de weg kunnen vinden. Wij nemen

daarom licht van de paaskaars om

haar licht aan elkaar door te geven.

Er is het symbool van de "olie"

dat verwijst naar Jezus goedheid en

liefde, die verzacht en geneest. Zal-

ven met olie is zieken nabij komen,

in Jezus' naam, om hen hoop en

toekomstteschenken.

Handoplegging

Lieve zieke, om de wonden die je

maakte te genezen, om de wonden

die je opliep te helen, om de pijn die

je deed goed te maken, om de pijn

die je hebt te verzachten zalven wij

u om gesterkt en in groot vertrou-

wen jeweg tegaanomtekunnenge-

loven dat God je draagt op je levens-

weg willen wij je nu zalven. Kom,

Heer Jezus, bezoek deze zieken en

ontferm U over hen, sterk hen door

dezezalving.

Individuele zalving

Moge onze Heer Jezus door deze

zalving en door zijn liefdevolle

barmhartigheid je bijstaan. Moge

Hij je vrijmaken en je leven ver-

nieuwenvooraltijd.Amen.

Meeleven

Als iemand je meelevend beluistert,

als iemand je probeert te begrijpen,

als iemandzichzelfwegcijfert,

als iemand niet zomaar met zijn

verhaalkomt,

als iemand attent is en aandacht

heeftopbijzonderedagen,

als iemand weet wanneer zwijgen

beter isdanspreken,

als iemand medemens is omdat je

mensbent,

als dat gebeurt, dan gebeurt deugd-

doendeontmoeting,

ontvang je sterkte en hoop en uit-

zicht.

Dan voel je opluchting en herade-

ming.

Dan leef je volop als mens met de

mensen.
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Liefde vloeit over. Ze houdt voor zichzelf

wat ze nodig heeft. En wàt ze heeft wil

ze in overvloed hebben, om rijk te kunnen

zijn ook voor anderen.

Kijk naar de bron! Kijk naar de bron zelf

van het leven. Laat eerst jezelf vullen.

Laat daarna wat de bron je nog méér geeft

overvloeien naar anderen.

Liefde stroomt over. Je leeg laten lopen is

niet wat liefde vraagt. Voor wie kun je

goed zijn als je voor jezelf slecht bent? Zie

naar de bron ven het leven. Vul eerst jezelf

zoveel dat je overvloeit naar anderen.

Dan zal ik graag genieten van jouw over-

vloed.

Bernardus van Clairvaux - Uit de

18de preek over het Hooglied

Op maandag 25 november 2019 ko-

men we nog samen ter meditatie om

20 u. in de Stille ruimte “Adem-

tocht” in het Don Bosco centrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

De meditaties in december 2019

gaan door op maandag 9 en maan-

dag 23 december.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmel-

den bij: Katrien Rombouts

katrien.rombouts@hotmail.com

tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Als ik tot iemand woorden spreek

van bewondering omdat hij iets

goeds gedaan of gezegd heeft, om

wie hij is, dan verricht ik aan hem

of haar het wonder, be-wonder ik,

zodat hij blij wordt.

Gelukkig om deze bemoediging,

heeft hij nieuwe werklust, krijgt

hij zelfvertrouwen, groeit hij,

durft hij verder gaan.

Iemand bewonderen is aan hem iets

doen van bevorderen van liefde.

Alle liefde, elke verliefdheid begint

ergens bij een moment van bewon-

dering.

Herman Boon

KALENDERBLAADJE

Tijdens de gespreksgroep nodigen

we mantelzorgers uit om rond een

thema hun verhaal met elkaar te de-

len. Dit thema dient als rode draad,

maar laat ruimte om ook over ande-

re dingen te praten.

Deelnemers kiezen zelf om, behal-

ve naar elkaar te luisteren, ook

al dan niet zelf aan het woord te

komen.De gespreksgroepen komen

samen in:

KESSEL-LO op dinsdag 26 no-

vember van 14u tot 16u in CM

Leuven, Platte-Lostraat 541 in Kes-

sel-Lo.

Thema: Feestdagen, een feest?!

Deelname is gratis, wel graag

inschrijven via

mantelzorg.leuven@samana.be

SAMANA MANTELZORG

GESPREKSGROEPEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 24 november

Christus Koning - OKRA viering

Intentie: Jacobus Rosier

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Assistent: Cécile Van Hoecke

Lectors: leden OKRA

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 december

1ste zo vd advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Familieviering

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Jacques Mommens

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

Na de viering is er achteraan de stand

van Bond Zonder Naam.

(met verkoop van kaarsen, …)

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 24 november

Christus-Koning

Naamopgave vormelingen

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: de vormelingen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 1 december

1ste zondag van de advent A

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 24 november 2019

Christus Koning

10.30 u. Viering

Voorganger: Hermien Den Tandt

Lector: Constance Gielen

Zondag 1 december2019

Eerste zondag van de Advent

10.30 u. Viering

Voorganger: Hermien Den Tandt en Chris

Willocx

Lector : Jan Van Nieuwenhove

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

Sint-Antonius

Donderdag 21 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 22 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 26 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 28 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 29 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 20 november

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 21 november

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 22 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

14u30: Koor Blij Rondeel

AV: Koor Blij Rondeel St.-Cecilia

Zaterdag 23 november

VM: Koor Blij Rondeel (opruiming)

NM: SAMANA

AV: De Krooners

Zondag 24 november

VM en NM: OKRA Receptie

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 26 november

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 27 november

VM: OKRA Teamvergadering

NM: Gastvrij Michotte

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

PAROCHIEBLAD 2020

Week na week gaan we met Kerk&le-

ven samen op zoek naar alles wat

echt van waarde is, zowel in de Kerk

als daarbuiten.

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

We zien u graag op onze lijst terug!

*Overschrijven (38 euro )op :

BE65 7360 4731 0196 van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO

Amerikalaan 29

3000 Leuven

Mededeling: KERK EN LEVEN

–ABONR.21450190 Naam, adres

abonnee

*Contant betalen:

* Sint-Franciscus

Thierry Van Craenem, na de vieringen

of op het Parochiesecretariaat,

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

(016 25 04 59 )

Open op ma., di., do. en vr. van 8.30

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

* Sint-Antonius

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,

3001 Heverlee (0475 /67 56 67)

of op het parochiesecretariaat Léon

Schreursvest 33, - 3001 Heverlee

* Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo (016 25 45 87)

EEN EXTRAATJE DIT JAAR 2020

Na de overschrijvingen staan we

klaar om u een mooie scheurka-

lender - een gebedskalender eigen-

lijk - uitgegeven door de drukkerij,

als cadeautje te bezorgen. (Zolang

onze voorraad strekt.)

De meester vertelde: ‘Eén van de

jongens had een nieuwe brommer

gekregen, en de ander moest voort-

doen met z’n oude. Ze konden el-

kaar al een tijd niet uitstaan. Na-

tuurlijk kwam daar ruzie van …’

‘Vochten ze, meester?’ ‘Ja, en fel

ook.' Die met de oude brommer pest-

te, maakte de ander belachelijk …’

‘Hebben ze echt gevochten, mees-

ter?' ‘Ja. Ze gingen crossen met een

club, en toen ze pauzeerden, be-

gon die ene stenen te gooien naar

die nieuwe brommer, te schelden

en uit te dagen … De ander pakte

hem aan. Ze worstelden en vochten,

ze rolden tegen de brommer aan,

stampten en sloegen, en plots trok

die ene zijn mes en stak zijn rivaal

neer.

Verschrikkelijk, jongens …’ De

meester deed traag zijn agenda

open. Hij had een krop in zijn keel

…

Toen zag hij een vinger omhoog

gaan, achteraan in de klas. ‘Was die

nieuwe brommer helemaal kapot,

meester?’

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

De brommer
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Presentatie "Liefdesgeboden" -

Benedictijnse spiritualiteit als

bron voor liefde. Lezing, mu-
ziek, beeld en gesprek

Mag je als monnik van liefdeslie-
deren houden? Hoe kan christelij-
ke spiritualiteit je liefde verrijken?
Veel mensen denken bij liefde en
religie vooral aan strenge regels,
maar de ervaring spreekt een an-
dere taal: in het klooster van je le-
ven mag je niet alleen liefhebben,
nee, je moet! Liefde is geen verbod
maar een gebod. Wie spiritualiteit
zoekt, moet zijn gevoelens heili-
gen. Dat geldt voor negatieve emo-
ties wanneer dingen niet goed gaan,
maar zeker ook voor liefde wanneer
je van andere mensen houdt.Het
nieuwe boek van Thomas Quartier
nodigt iedereen uit om vanuit oude
en nieuwe bronnen op zoek te gaan
naargebodenvoorheilige liefde.
Op woensdagavond 20 november
om 20 uur vertelt hij graag over
de liefdesgeboden en zal hij enkele
songs uit zijn boek zelf ten gehore

brengen in de abdij Keizersberg. En
natuurlijk wil hij in gesprek met de
zaal. Want de liefde, dat beleven we
samen, niet alleen. Dat geldt voor
kloosterlingen, net zo goed als voor
singles, getrouwden en voor men-
sen die op andere manieren liefde
beleven.

Thomas Quartier is monnik van
de Sint-Wilibrordusabdij in het Ne-
derlandse Doetinchem en ook do-
centaandeKULeuven.
Het belooft een bijzondere avond
te worden met de muzikale lezing
door de auteur, een bespiegeling
door prior Dirk Hanssens osb en
alle ruimte voor dialoog en ontmoe-
ting. Namens uitgeverij Halewijn
waar het boek in Vlaanderen ver-
schenen is, zal Toon Osaer het werk
ten doop houden. Na afloop is er ge-
legenheid om het boek bij een glaas-
je aan te schaffen en te laten signe-
ren.

De avond wordt georganiseerd door
uitgeverij Halewijn, De Kovel - Mo-
nastiek Tijdschrift voor Vlaande-
ren en Nederland, de Leerstoel Mo-
nastieke Spiritualiteit van de KU
Leuven en Abdij Keizersberg. Ie-
dereen is van harte welkom. Graag
van tevoren aanmelden: abdij.kei-
zersberg@telenet.be.

"Liefdesgeboden"

Op 1 december begint het nieuwe
kerkelijke jaar met de advent. Ad-
vent is verwachten, is ons voor-
bereiden op het feest van Kerst-
mis. Vele mensen in onze paro-
chies zijn dan druk in de weer om
mooie kerstvieringen in onze ker-
ken voor te bereiden, en zowat ie-
dereenmaakt ook eigenplannen om
thuis en in de familie mooi en zin-
volkerstmistevieren.

Is het niet goed dat wij ons als
Christenen ook biddend en bezin-
nend voorbereiden op kerstmis, zo-
dat we met Kerstmis als we de ge-
boorte van Jezus vieren ook zelf een
grotere vreugde kunnen vinden in
ons geloven en dus in ons leven.

“Zie wat je hoort” is de titel van de
digitale adventsretraite 2019 waar-
mee we persoonlijk biddend en
bezinnend kunnen toeleven naar
kerstmis. Deze retraite die opgesteld
en geïnspireerd wordt door Jezu-
ïeten, vangt aan op zondag 1 de-
cember 2019. De deelnemers krijgen
dagelijks een e-mail met bijbeltekst
en gebedssuggesties, geloofsimpul-
sen, citaten en tips als hulp bij je
persoonlijk gebed: thuis, in een ka-
pel, in de trein of wachtend op de
trein enz. Met één druk op de knop
kan je teksten ook uitprinten. Deze
gratis retraite kan je helpen om elke
dag een paar minuten of langer in-
tensnaarKerstmistoeteleven.

Voor wie?

Aan deze elfde digitale retraite zul-
len vermoedelijk ruim 16.000 men-
sen deelnemen, verspreid over een
1000-tal steden en dorpen in Ne-
derland en Vlaanderen. Uit een
digitale enquête van dit voorjaar

(ruim 4.000 antwoorden) blijkt dat
80% van de deelnemers regelmati-
ge kerkgangers zijn en dat 50% da-
gelijks tussen 5 en 15 minuten be-
steedt aan de retraite. Verrassend is
dat 16% ouder is dan 80 jaar. De
oudere generaties hebben duidelijk
ook de weg gevonden naar het in-
ternet. Bijna 80% van de deelnemers
gaf aan dat ze met anderen hebben
uitgewisseld over hun gebedserva-
ring.

Hoe?

Inschrijven kan door je e-mailadres
op te geven via www.ignatiaansbid-
den.org. Wie deelnam aan de vori-
ge digitale retraite, blijft ingeschre-
ven. Uitschrijven is uiteraard altijd
mogelijk.

Gespreksgroep

Wie naast de persoonlijke bezin-
ning zijn ervaringen ook nog wil
uitwisselen met anderen kan dat
doen in een uitwisselingsgroepje.
In het Leuvense kan dat bij de Je-
zuïeten op de Waverse baan, 220 in
Heverlee op de maandagen 2, 9, 16
en 23 december, telkens van 19.30
tot 21.00 u. (plus één voorbereiden-
de bijeenkomst op maandag 25 no-
vember eveneens van 19.30 tot 21
u.). Inschrijven op w.blesgraaf@jes-
uits.net

Het kan ook bij Alfons Boey thuis,
Karekietenlaan, 40 te Kessel-Lo op
de vrijdagen 6, 13 en 20 decem-
ber, telkens van 19.45 u. tot 21.30 u.
Inschrijven op alfonsboey@gmail.-
com.

Zie wat je hoort

Monoloog: Wintertulpen

Steph Goossens bewerkte het ont-
roerende boek 'Chemo' van Christi-
ne Lafaille tot een boeiende en po-
sitieve monoloog die vertolkt wordt
door Marleen Merckx.Wintertul-
pen neemt je mee in de gevoelswe-
reld van een vrouw die verneemt dat
ze borstkanker heeft. Op een heel
gewone en soms grappige manier
vertelt ze over het mentale en fy-
sieke proces dat je verloopt wan-
neer je deze ziekte hebt. Deze prach-
tige monoloog zal niemand onbe-
roerd laten, educatief voor diegene
die deze ziekte nog niet van dicht-
bij hebben meegemaakt en herken-
baarvoorvelenonderons.
Praktisch: Welkom op maandag

25 november 2019 om 20u in zaal
Santro, Tiensesteenweg in BIN-
KOM (Lubbeek). Deelnameprijs in
voorverkoop is 6 euro, aan de
kassa 10 euro (drankje inbegrepen).
Inschrijven via 016 35 95 13 of leu-
ven@samana.be
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BLIJF MIJ NABIJ

IN VREUGDE

EN VERDRIET

Allesheeftzijntijd

Eentijdvanstilte

Eentijdvanpijn

Eentijdvanrouwen

Eneentijdvan

Dankbareherinnering

Op1novemberherdacht
deSint-Franciscusgemeenschap
haardierbare“aller-heiligen”.

E.H.JacobusRosier
E.H.PetrusCoen
E.H.MauritzAndries
E.H.ModestGoossens
Mevrouw Bernardine Stas - Ver-
maelen
De heer Martin Paulus - Bruynin-
ckx
De heer Valère Schouterden - Jacobs
De heer Pierre Philippe Dumont -
Flot
Mevrouw Prudence Robberechts -
DeMeulenaere
De heer Romain De Coninck - Cop-
pens
MevrouwGodelieveGilbert
Mevrouw Marguerite Frooninckx -
Frederix
De heer André Lambrechts - Demol-
der
Mevrouw Simonne Pierson-Vanos-
mael
De heer Marcel Swinnen - Pardon
DeheerRenaatOeyen-Callège
Zr.AnnaVanMontfort
MevrouwMariaTokka
De heer Raymond Boddaert - De
Buyser
Zr.FloraSmits
De heer François Stuyckens - Torfs
Mevrouw Julienne Vanhoeyveldt -
Triau

Mensen om nooit te vergeten

NAAR DE PLAATSELIJKE BAK-
KER?LocalFridayroeptonsop

Grote winkelketens en onlineshops
zetten de lokale bakker, slager of
schoenenverkoper het mes op de
keel. In tien jaar tijd zijn zowat
10.000 lokale winkels verdwenen.
Enhetstoptniet.

Het Project Local Friday roept nu

op om minstens één dag in de week

lokaaltekopen.

Sofie en Kim Smolders van Bel-
gunique, richtten een webplatform
voor Belgische creatievelingen op:
hetprojectLolalFriday.
(…) “Wij vragen niet dat mensen al-
leen nog maar bij de lokale bakker,
slager of groentehandelaar kopen,

wel dat ze af en toe bewust lokaal
aankopen doen. Minstens één dag
per week. Op vrijdag bijvoorbeeld,
maar het mag ook een andere dag
zijn”
“Consumenten kijken vaak alleen
naar de prijs. Niet onbegrijpelijk.
En we moeten niet ontkennen dat
lokale handelaars vaak met een con-
currentieel nadeel kampen. Met als
gevolg dat klanten naar goedkope-
re warenhuizen trekken en zaken
moeten sluiten. Op onze oude dag

gaan we ons dat beklagen . Als we
niet meer zo mobiel zijn en zullen
vaststellen dat er in de buurt geen
winkels meer zijn”, zegt Christine
Matheeuws van het NSZ (Neutraal
Syndikaat voor Zelfstandigen) dat
hensteungeeft.
In één moeite richten de initiatief-
nemers een oproep aan de overheid.
Er wordt gevraagd om de btw voor
lokale ondernemers te verlagen van
21naar6procent.
Dat zou hen een stuk concurentië-
lermaken.
(svw, rg) www.iksteunlocalfriday.be
Krant Het Nieuwsblad 2 november 2019

Woensdag 11 december 2019 van

10.00u.–16.00u.

Kerstmis, nieuwjaar, tijd van ca-
deautjes krijgen en geven...En als
we nu eens deelden in onze over-
vloed,iemand blij maken met iets
wat we hebben maar zelf niets mee
doen.Spullen geven en/of krijgen
zomaargratisenvoorniks.
Zo werken we samen aan een warm
eindejaaren sparen we ook nog het
milieu!

Heb je nog leuke, bruikbare spul-
len die eigenlijk maar liggen te ver-
stoffen? Geef ze een tweede leven!
Breng spullen gerust op voorhand
binnen of op de dag zelf.UP, Tiense-
straat 124, Leuven. Elke werkdag tussen 9

u. en12u.

Wat mag je binnenbrengen?Speel-
goed, kledij, decoratie, huishoud-
materiaal,boeken,...

Op woensdag 11 december stallen
wij ze uit in onze pop-UP-win-
kel.Wie wil, kan zonder tegenpres-
tatie mooie spullen komen uitkie-
zen.
Je kan er ook gewoon binnensprin-
gen en genieten van een gratis kop-
jetheeofkoffie!

Iedereenisvanhartewelkom.

Wat gebeurt er met de spullen die
blijven liggen? Die schenken we
aan andere organisaties die zich in-
zettenvoorarmoedebestrijding.

UP-WEGGEEFBEURS



OudopNieuw

Zondag 29 december 18.00 u. –Woensdag 1

januari 16.00u.

Vier jij de jaarovergang liever niet

met een massa mensen om je heen?

Vertoef jij graag in een kleine tof-

fe groep, met bekende en nieuwe

gezichten? Een groep waarin ieder-

een, jong of oud, welkom is om sa-

men het moment te delen met res-

pectvoorelkaar?

Ruil jij graag vuurwerk of spektakel

in om op een unieke locatie in alle

vrijheidtevieren?

Schrijf jedansnel in!

Deplaatsenzijnbeperkt.

Inschrijven: Via het inschrijvings-

formulier.

Kostprijs:

Ouder dan 18 jaar: 10 euro per per-

soon,pernacht

13 t.e.m. 17 jaar: 8 euro per persoon,

pernacht

06 t.e.m. 12 jaar: 6 euro per persoon,

pernacht

04 t.e.m. 05 jaar: 4 euro per persoon,

pernacht

0 t.e.m. 03 jaar: = gratis – De ouders

zorgen zelf voor aangepaste voe-

ding en eventueel een kinderbedje

We eten en koken samen. Via mail

wordt er afgestemd wie wat mee-

brengt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185opnaamvanNeleSteeno

Vermelding: Oudopnieuw +data+-

naam

Meebrengen:

- onderlaken en kussensloop –

slaapzak

- eten en drinken om te delen. We

kokensamen.

-uwvollegoesting

Verantwoordelijke:NeleSteeno

Telefoonnummer: 0495/36 48 96

E-mail: Bonkelaar@moulindebelle-

meuse.be

Molenhuis Bérismenil

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 26 november 2019 om 14.00

uur

Het Europees klimaat en energiebe-

leidvoor2030en2050

Dhr. Jos Delbeke – Gewezen Directeur-ge-

neraalKlimaatEuropeseCommissie

Dinsdag 3 december 2019 om 14.00

uur

Orgaantransplantatie: gisteren,-

vandaagenmorgen

Em. Prof. Jan Lerut, UCLouvain – Insi-

tute for Experimental and Clinical Re-

search (IREC)

Indien u dit wenst, kan u een digitaal

abonnementnemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds

toegangtotdedigitaleopnames.

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres:udll@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

ZWALUWEN WELKOM

Regionaal Landschap Dijleland en

het INL-team bouwen vierhonderd

kunstnesten met de steun van de

provincieendertiengemeenten.

De nesten komen in Bertem, Bierbeek,

Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Hoei-

laart, Huldenberg, Kampenhout, Korten-

berg, Leuven, Oud-Heverlee, Overijse en

Tervuren.

Aan de gebouwen van het Heilig-

Hartinstituut in Heverlee zijn on-

dertussen vijftig nesten geplaatst.

Honkvast

“Zwaluwen hebben het moeilijk

in onze regio”, zegt Annabel

Pennings, biodiversiteitsmedewer-

ker van Regionaal Landschap Dijle-

land. “Er is een gebrek aan geschik-

te locaties waar ze hun nesten kun-

nen bouwen. De vogels zijn honk-

vast en keren meestal terug naar de-

zelfdelocatie.

Huiszwaluwen metselen hun nest

met modder onder de dakgoten van

huizen. Door de hedendaagse ar-

chitectuur, de bouwwoede en het

feit dat onze omgeving steeds ’ net-

ter’ wordt, ontstaat een gebrek aan

geschikte locaties en modder voor

het bouwen van de nesten. Door

kunstnesten moeten de huiszwalu-

wen minder lang aan hun nest bou-

wen en kunnen ze sneller eieren

leggen”

Diversiteit

Heverlee heeft momenteel een grote

kolonie zwaluwen aan de militaire

kazerne vlak bij de school Heilig-

Hartinstituut. Met de nieuwe nes-

ten hoopt schooldirecteur Walter

D’Hoore de dieren ook bij hen een

plaats te geven.Het project kadert in

een opwaardering van de schoolsi-

te, waarbij ook extra bomen zullen

geplant worden. Binnenkort wordt

er zelfs een dossier ingediend om

de speelplaats en de sportvelden op-

nieuwaanteleggen.

“We willen investeren in de biodi-

versiteit en klimaatvriendelijkheid

vanonzeschool,zegtD’Hoore.

Voor dit project vond de school dan

ook een goede partner in Regionaal

Landschap Dijleland en de stad Leu-

ven.

(hab, evb) Krant Het Nieuwsblad 17 ok-

tober2019

4 FEDERATIE FRANDO

Welzijnszorg bestaat 50 jaar en dat

wordt gevierd van Pinksteren 2019

totPinksteren2020.

*MuzikaalprojectS.O.L.I.D.A.I.R.

Te Leuven op zondag 1 december

2019

*ModerneKerstmarkt

Te Leuven op zaterdag 14 en zondag

15december2019

*Eindejaarscorrida

Te Leuven op zondag 29 december

2019

*EenPinksterpicknick

TeLeuvenop30mei2020

Envele soep–op–de–stoepen...

S.O.L.I.D.A.I.R.

Wil je live genieten ga dan naar

het concert. Ontdek het zangtalent

van schrijver Elvis Peeters, laat je

meevoeren door het hemelse geluid

van Eva De Roovere, duik onder in

de fluisterwereld van Jonas Winter-

land en proef het enthousiasme van

zanger/presentatorBrahim.

Verwacht geen donderpreek of

treurtocht, m aar een rijke, eerlijke

en tegelijk hoopvolle muzikale reis

rond het thema armoede, met een

topband en stuk voor stuk sociaal

geëngageerdezangers.

Welzijnszorg viert zijn 50 jaar

en dat wordt ook gevierd met een

prachtigeCD.

Er staan 12 Nederlandstalige num-

mers op en 3 korte verhalen van

menseninarmoede.

Ideaal om een activiteit of bezin-

ning rond solidariteit toon te ge-

ven, maar natuurlijk ook om thuis

zelfvantegenieten.

Toon je solidariteit en maak jezelf

en zo veel anderen blij en bestel

dezecd.

https://welzijnszorg.be/solidair

Welzijnszorg

Huidevettersstraat 165 – 1000 Brus-

sel

Telefoon:025025575

E-mail: info@welzijnszorg.be

SAMEN TEGEN ARMOEDE

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Wanneer?

Donderdag 16 januari 2020 – 13.30 –

16.30u.

Donderdag 23 januari 2020 – 13.30 –

16.30u.

Donderdag 30 januari 2020 – 13.30 –

16.30u.

Donderdag 02 februari 2020 – 13.30

–16.30u.

Donderdag 13 februari 2020 – 13.30 –

16.30u.

Erzijnnogplaatsenbeschikbaar.

Waar: CC De Wildeman, School-

straat15–3020Herent

Prijzen: Prijs – 79.00 euro - Reduc-

tieprijs–59.00euro

Code:206263

Begeleiding:PeijevanKlooster

Is werken op je eigen laptop hele-

maal nieuw voor jou? Deze cursus

maaktjewegwijs!

Van het hanteren van de muis

tot het werken op het bureaublad

en het bedienen van bestanden en

mappen. Je leert ook hoe je teksten

en foto’s kan bewaren op een USB-

stick.

Internet komt natuurlijk ook aan

bod. Je leert hoe je met een simpele

muisklik informatie kan opvragen,

filmpjes bekijken, je route plannen

ofeentripvoorbereiden.

Praktischeinfo:

Jewerkt op je eigen laptopmetWin-

dows 10 of op een laptop die je kan

reserveren.

Let op: er zijn maximum 6 toestel-

lenbeschikbaar!

Reserveren kan via deze

link: https://www.vormingplusob.-

be/laptop-voor-16-01-2020

https://www.vormingplusob/begin-

nerscursus-pc-en-internet-27

Cursus pc en internet
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