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God, geef ons de moed om onze voorgege-
ven aannames over hoe u bent of zou moe-
ten zijn, achter ons te laten. Behoed ons

voor de afgodische vormen van godsdien-
stigheid die anderen uitsluiten, kleineren

of simpelweg niet opmerken.

Geef ons de nederigheid en het geduld om

te gaan ontdekken dat we, gedragen door

Jezus’ Geest-kracht, steeds verder kunnen

groeien in verbondenheid met uw Godde-
lijk Leven.

Sicco Claus

De meditaties in december 2019
gaan door op maandag 9 en maan-
dag 23 december.

We komen samen ter meditatie om
20 u. in de Stille ruimte “Adem-
tocht” in het Don Bosco centrum,
Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

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

Hoogtepunten uit het evangelie van

Matteüs luidop voorgelezen.

Op de eerste zondag van de ad-
vent begint een nieuw liturgisch
jaar waarin het evangelie van Mat-
teüs centraal staat. Deze zondag is
door paus Franciscus uitgeroepen
als ‘Dag van het Woord’. Op die dag
worden op verschillende plaatsen
in het Vicariaat Vlaams-Brabant en
Mechelen de hoogtepunten uit het
evangelie van Matteüs luidop voor-
gelezen.

In het Leuvense zijn er 2 leesplek-
ken: Een overzicht met de hoogte-
punten uit het evangelie van Mat-
teüs vormt het gemeenschappelij-
ke leesrooster. Elke leesplek gaat
op zoek naar eigen lezers en naar
een aangepaste muzikale omlijs-
ting. Het geheel duurt ongeveer an-
derhalf uur. Een frisse start voor
een nieuw liturgisch jaar.

Traditiegetrouw is de zondag de
uitgelezen dag om de onuitput-
telijke rijkdom van de Bijbel te
(her)ontdekken. Niet alleen die ene
zondag uiteraard. We hopen dat het
evangelie van Matteüs gedurende
het komende jaar op zoveel mo-
gelijk plaatsen bijzondere aandacht
zal krijgen, ook doordeweeks.

De lezingen gaan door in WZC Vo-
gelzang, Tervuursesteenweg, 290
te 3001 Heverlee van 14.30 tot 16 uur
en in de Heilig Kruiskerk, Bier-
beekstraat te 3360 Korbeek-Lo, van
15 tot 16.30 uur.
Toegang is gratis.

WOORDEN UIT MATTEÜS

OP ZONDAG 1 DECEMBER

2019

Elke dag ging een waterdrager naar
de rivier om water te halen voor
zijn meester. Hij droeg twee krui-
ken aan een houten juk.
De ene kruik was zo goed als nieuw,
de andere was oud en gebarsten.
Daarom was de helft van deze kruik
telkens leeg als de waterdrager thuis
kwam. Dat deed de oude kruik veel
verdriet.

Op een dag zei de oude kruik tegen
de waterdrager:
‘Meester, ik schaam me.’
‘Waarom?’ vroeg de waterdrager.
‘Omdat ik niet kan doen wat uw an-
dere kruik kan. Die levert u dage-
lijks een kruik volle water af, ter-
wijl ik onderweg steeds water ver-
lies.’
‘O,’ zei de waterdrager, ‘maar dat
wist ik al lang. Toch heb ik je nooit
willen vervangen. Zijn die mooie
bloemen langs de weg jou dan nooit
opgevallen? Ze groeien alleen maar
aan jouw kant. Enige tijd geleden
heb ik daar zaad uitgestrooid, en jij
hebt ze elke dag begoten. Nu kan ik
er voor mijn meester een prachtig
boeket bloemen van plukken.’

naar een verhaal uit India

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

VERHAAL VAN DE

WEEK

De gebarsten

kruik
PAROCHIEBLAD 2020

Mag het iets meer zijn?

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.)

SINT FRANCISCUS

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, …)

Zondag 8 december

2de zo vd advent
Herdenking eerste viering 8

december 1912

10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT ANTONIUS

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

Zondag 8 december

2de zondag van de advent A

11 u. woorddienst met koor- en
samenzang
Intentie: de heer René Preud'homme
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Hilde Sinap
Homilie: film Welzijnszorg
Beelden : Leo Swinnen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 1 december 2019

Eerste zondag van de Advent

10.30 u. Viering
Voorganger: Hermien Den Tandt en Chris

Willocx

Lector : Jan Van Nieuwenhove

Zondag 8 december 2019

Tweede zondag van de Advent

10.30 u. Viering
Voorganger: Hermien Den Tandt – Majo

Werrebrouck

Lector: Lut Van Schepdaal

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 28 november

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 29 november

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 3 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 5 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 6 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

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

Woensdag 27 november

VM: OKRA Teamvergadering
NM: Gastvrij Michotte
20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 november

NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 29 november

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

Zondag 1 december

VM: Zondagscafé
NM: Kalipso
AV: Koor Dissonant

Maandag 2 december

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 3 december

VM: SAMANA kern

NM: Seniorencafé

Woensdag 4 december

VM: Poetsen
20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda
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Vier jaar nadat Lucas Bruyland een lange

strijd tegen kanker verloor, hebben ouders

Diewer enTomas samenmet enkele vrien-

den hun verdriet omgezet in een positief

project.

Via het boek ‘Nooit meer beter’ willen

ze de dood bespreekbaar maken bij kinde-

ren.

Lucas

Amper vijf jaar was Lucas toen hij te

horenkreegdathijkankerhad.

‘Hij kreeg negen chemobeurten en

31 bestralingen. Vijf maanden later

kon hij weer naar school en alles

leekprimategaan’zegtDiewer.

Maar bij de derde controlescan, een

jaar later, kwam er slecht nieuws.

‘Vier maanden later, exact op zijn

zevende verjaardag wisten we dat

hij opnieuw kanker had en dat het

een wonder zou zijn als hij erdoor

zoukomen’zegtTomas.

Op 21 september 2015 kregen de ou-

ders de boodschap dat de behande-

linggeenzinmeerhad.

Lucas ging naar huis,waar hij enkel

palliatief kon worden verzorgd tot

hij tweewekenlaterstierf.

Eerlijk

Voor de ouders was het altijd heel

belangrijk met hun zoon te praten

over wat hem nog te wachten stond.

‘Hoe klein ze ook zijn, ze hebben

echt door dat er iets aan de hand

is, of dat je hen leugens verkoopt.

Voor ons was het belangrijk dat Lu-

cas alles begreep en dat we eerlijk

zeiden dat we niet alle antwoorden

hadden’,zegtDiewer.

In hun zoektocht naar hulpmidde-

len leerden de ouders dat de mees-

te kinderboeken over het thema het

woord dood niet gebruiken en dat

gewerkt werd met symbolische din-

gen.

Tomas ging daarom zelf aan de slag

entekendeeeneigenboekje.

Cruciaal

‘Het heeft ons enorm geholpen om

er het erover te hebben met Lucas,

met zijn klasgenoten, zusje of kin-

derenuitdebuurt.

Nadat de zwaarste emoties na het

overlijden van Lukas gingen lig-

gen, hebben we daarom het idee op-

gevat om het boek echt uit te bren-

gen’zegtTomas.

En zo ontstond het boekje ‘Nooit

meerbeter’.

Lucasfor livevzw

Gelijktijdig met het schrijven van

het boek, werd de Lucas for life vzw

opgericht door Diewer, Tomas en

grote zus Berthe, nonkel Klaas Jaap

engoedevriendinIneke.

Het boek is een eerste project van de

vzw, maar er zullen er nog volgen.

Je kan het boek bestellen bij de vzw

Lukas for Live. Het kost 15 euro (ex-

cl.verzending).

‘Met de opbrengst steunen we het

KITES-team van UZ Leuven. Dat

biedt palliatieve zorgen aan huis

voor kinderen en wil de dood bij

en met kinderen en jongeren be-

spreekbaarmaken.

Hannelore Smitz (Krant Het Nieuwsblad

van9november2019)

NOOIT MEER BETER

KALENDERBLAADJE
Jezus verkondigde geen wereldbe-

schouwing en geen ideologie. Daar-

om is het ook onmogelijk zijn

boodschap in een systeem te persen.

Hij laat elk systeem ontploffen want

Hij gaat altijd uit van de werkelijk-

heid, van de werkelijkheid van de

mens zoals hij voortkomt uit de

schoot van God. Daarom verguist

de levende Geest van God ook al-

tijd weer ieder ideologisch structu-

reren, zodra dat de vastgelegde wet

hoger stelt dan de mensen; want dat

is dodelijk, daar gaan mensen aan

kapot.

W.Massa

3FEDERATIE FRANDO

Dit jaar verkopen we voor de warm-

ste week geen taarten maar ons ei-

gen Pamoja Blond bier! 115 kinde-

ren en hun gezinnen steunen blijft

de focus, maar we hebben een ex-

tra doel voor 2020. De zon brand

in Kenia voor niets, dus hoog tijd

om daar gebruik van te maken. Sa-

men zorgen we voor zonnepanelen

die Newland en Star of Hope de ko-

mende jaren gratis elektriciteit zul-

lengeven.

Pamoja blond is een sterk blond

streekbier van 7,5%. De lichte bit-

terheid doet je snakken naar de vol-

gende slok. Een zachte zurigheid

geeft ons bier een fris zonnig Keni-

aans kantje. Een fles (h)eerlijkheid

van 75cl kost je 10€. Reserveer nu

snel je exclusieve flessen want de

oplageisbeperkt!

ReserveerNU

Het bier kan je afhalen op ons

lanceringsfeest op 7 december
(tussen 16u en 22u in de Oostrem-

straat 9 te Herent) of op één van

de afhaalpunten (Herent, Heverlee,

Kessel-Lo of Antwerpen). Waarom

wil jij zeker op het lanceringsfeest-

je zijn? Je zal er onze Pamoja Blond

kunnen proeven. Wij zorgen voor

warmte/vuurtjes, hapjes, muziek,

veel gezellige mensen en het laatste

nieuwsuitKenia.

Wil je zelf zelf een actie doen
voor de Warmste Week?Ook
in 2019 kunnen mensen tijdens

de Warmste Week Pamoja Missi-

on VZW kiezen als goed doel om

geld voor in te zamelen.Onder-

tussen zijn er al sympathisanten

aan de slag met het verkopen van

zelfgemaakte pikante saus, grano-

la, wenskaarten, koekjes, etc. Wil jij

zelf iets opzetten, laat het ons we-

ten, dan helpen wij je met de mer-

chandising!

Wil je Pamoja Mission VZW steu-

nen? Doe een éénmalige schenking

of maak een doorlopende opdracht

op het volgende rekeningnum-

mer:BE77 7350 4218 1042Giften
vanaf 40 euro per jaar zijn fis-
caal aftrekbaar.Wil je graag meer

informatie of meewerken als vrij-

williger?Surf dan naar www.pamo-

jamission.be of mail pamojamissi-

onvzw@gmail.com

Deel onze activiteiten op Facebook

Mail naar vrienden en kennissen!

Nog een laatste fragment uit het

dagboek van Geoffrey, vlak na een

huisbezoek in Othaya: “Verloren ach-

ter enkele deftige hutten staat op een stijle

helling iets dat op een hok lijkt. De oud-

ste dochter is 13. Ze hakt behendig hout,

en kookt bonen voor de broertjes en de zus-

jes. Haar - alleenstaande - mama is gaan

werkenopeenveld.Achter 'demuren' staat

een dubbel bed, geschonken door Pamo-

ja. Daarin slaapt het hele gezin. Ook het

schoolschriftje vlak naast de gevaarlij-

ke olielamp komt van Pamoja. Het laat

toe dat de oudste dochter na haar dagtaak

haarhuiswerkmaakt.Maarhetmeestvan

alles spreken de ogen van de kinderen, en

de schaamte die elk gesproken woord bin-

nenhoudt.“

IJskoud winterbier voor de Warmste Week!

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,

zodatwemetKerstmis - alswedege-

boorte van Jezus vieren - ook zelf

een grotere vreugde kunnen vin-

den in ons geloven en dus in ons le-

ven.

‘Ziewat je hoort’ is de titel van de di-

gitale adventsretraite 2019 waarmee

we persoonlijk biddend en bezin-

nend kunnen toeleven naar Kerst-

mis. Deze retraite die opgesteld en

geïnspireerd wordt door Jezuïeten,

vangt aan op zondag 1 december

2019. De deelnemers krijgen da-

gelijks 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.

Voorwie?

Aan deze 11de digitale retraite zul-

len vermoedelijk ruim 16.000 men-

sendeelnemen,

verspreid over een 1000-tal steden

en dorpen in Nederland en Vlaande-

ren.Uiteendigitale

enquête van dit voorjaar (ruim

4.000 antwoorden) blijkt dat 80%

vandedeelnemers

regelmatige kerkgangers zijn en dat

50% dagelijks tussen 5 en 15 minu-

tenbesteedtaande

retraite. Verrassend is dat 16% ouder

is dan 80 jaar. De oudere generaties

hebbenduidelijk

ook de weg gevonden naar het in-

ternet. Bijna 80% van de deelnemers

gafaandatzemet

anderen hebben uitgewisseld over

hungebedservaring.

Hoe?

Inschrijven kan door je e-mailadres

op te geven via www.ignatiaansbid-

den.org.Wiedeelnam

aan de vorige digitale retraite, blijft

ingeschreven. Uitschrijven is ui-

teraardaltijdmogelijk.

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 Jezu-

ïeten op de Waversebaan, 220 in He-

verlee op de maandagen 2, 9, 16 en

23 december, telkens van 19.30 tot 21

uur. (plus één voorbereidende bij-

eenkomst op maandag 25 november

eveneens van 19.30 tot 21 uur.). In-

schrijven op w.blesgraaf@jesuits.-

net

Het kan ook bij Alfons Boey thuis,

Karekietenlaan, 40 te Kessel-Lo op

de vrijdagen 6, 13 en 20 december,

telkens van 19.45 tot 21.30 uur. In-

schrijven via alfonsboey@gmail.-

com.

DIGITALE ADVENTSRETRAITE JEZUÏETEN 2019

Dankviering Missiezusters van
De Jacht Boven-Lo

In 1969 - 50 jaar geleden - bouw-

den de Missiezusters van De Jacht

op Boven-Lo een mooi klooster

naast het verblijf van de paters van

Scheut. 2019 is voor hen een jubi-

leumjaar dat wordt afgesloten met

hun vertrek vanaf de maand janu-

ari 2020. De parochie Boven-Lo or-

ganiseert ten afscheid een dankvie-

ring met ruime inbreng van de zus-

terszelf.
-Verwelkoming

- Dia montage over Zr M-L De Mees-

ter die de congregatie gesticht heeft.

De zusters hebben zich verspreid

over de wijde wereld. In hun kloos-

ter op Boven-Lo wonen op rust ge-

stelde zusters, zij vormen hier een

internationalegemeenschap.

- Vraaggesprek met enkele zusters:

hun motivatie, hun werkterrein en

opdracht,hunbeleving.

- Afsluitend woordje van Zr Maï,

plaatselijkeoverste.

-Gebedenlied.

-Receptieengezellignapraten.

Deze dankviering gaat door op

zondag 8 december om 14u30
in de kerk H. Familie Boven-
Lo. Iedereen is van harte uitgeno-

digdommeetevieren.



Komendeactiviteiten

Zondag 29 december – woensdag 1

januari2020:Oudopnieuw

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonke-

laar@moulindebellemeuse.be

Inschrijven liefst voor 22 december

2019

Vrijdag 17 januari – zondag 19 ja-

nuari 2020: Wandelweekend winter

Leo Van Noten – 016/69.79.37 – hildeenle-

o@yahoo.co.uk

Inschrijven liefst voor 10 januari

2020

Vrijdag 14 februari – zondag 16 fe-

bruari 2020: Molenweekend winter

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – Bonke-

laar@moulindebellemeuse.be

Vrijdag 28 februari – Zondag 1

maart2020:Mutskesweekend

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 -

Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Vrijdag 17 april – zondag 19 april

2020:Molenweekendlente

Nele Steeno – 0495/36 48 96 – nele@mou-

lindebellemeuse.be

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite:

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

Inschrijven pas geldig na betaling.

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

Bankrekening van vzwMoulin de

BelleMeuse

BE57734377235635

vzwMoulindeBelleMeuse

Kerselarenstraat59

3071Erps-Kwerps

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebelemeuse.be

Molenhuis Bérismenil

Bestemuziekliefhebber

Het koor Via Musica uit Lubbeek

bestaat 25 jaar! Uiteraard willen we

dit vieren en wel met een feeste-

lijk kerstconcert. Op het program-

ma de kaskraker ‘A Ceremony of

Carols’ van Benjamin Britten, be-

staande uit een palet van carols met

een grote stijldiversiteit. Soliste is

de sopraan Linde Kockaerts en de

sprankelende harpklanken komen

vanAnnemieNeuhard.

Voor het intermezzo zorgen Linde

enpianistHendrikVandeput.

Tot slot zingt Via Musica nog met

pianobegeleiding enkele pareltjes

uithetkerstrepertoire.

Het jubilerende koor zingt onder

leiding van Annelies Verheyden.

Wanneer: zaterdag 21 december 2019

Deuren: 19u00Aanvang: 19u30

Plaats: Sint-Jan-de-Doperkerk te Bin-

kom

Kaarten: 15 EUR in voorverkoop tot

woe 18 december; 18 EUR aan de

deur Gezinskaart: 50 EUR < 12 jaar

gratis

Kaarten verkrijgbaar bij de leden

van het koor, per mail info@viamu-

sica.be of telefonisch op het num-

mer0474980324

Hopelijktotdan!

Via Musica

4 FEDERATIE FRANDO

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

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)

Dinsdag 10 december 2019 om 14.00

uur

Klimaatverandering en waterhuis-

houding in Vlaanderen: dreigt er

eenwatertekort?

Prof. Patrick Willems KU Leuven – De-

partement Burgerlijke Bouwkunde / Afde-

lingHydraulica

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

BIJZONDERE CURSUS ARTIFI-

CIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven –

Lessenvoorde21steeuw

Programma:

*Een inleiding op artificiële intelli-

gentie

Donderdag 20 februari 2020 tussen

14en16u.

Prof. Danny De Schreye, Departement

Computerwetenschappen

Locatie: Promotiezaal Universi-

teitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leu-

ven

*Artificiële intelligentie in de men-

selijke genetica: ‘Utopia ‘ of ‘Brave

NewWorld’

Donderdag 27 februari 2020 tussen

14en16u.

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STA-

DIUS

Locatie: Promotiezaal Universi-

teitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leu-

ven

*De Machine Learning Revolutie in

deartificiële intelligentie

Donderdag 05 maart 2020 tussen 14

en16u.

Prof. Luc De Raedt, Departement Compu-

terwetenschappen

Locatie: Promotiezaal Universi-

teitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leu-

ven

*Hoe de inhoud van beelden herken-

nen? Een inleiding tot diep machi-

naal leren

Donderdag 12 maart 2020 tussen 14

en16u.

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-

PSY

Locatie: Van Den Heuvelinstituut

(VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000

Leuven

*Artificiële Intelligentie en Brain-

Computer Interface (BCI). Concep-

ten,paradigma’senpatiënten

Donderdag 19 maart 2020 tussen 14

en16u.

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep

Neurofysiologie

Locatie: Van Den Heuvelinstituut

(VHI 02.29) Dekenstraat 2, 3000

Leuven

*Taaltechnologie

Donderdag 26 maart 2020 tussen 14

en16u.

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor

Computerlinguïstiek

Locatie: Maria-Theresiacollege (au-

la MTC 00.14 – dus niet de grote au-

la), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leu-

ven

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35

euro voor de 6 lezingen. U kan beta-

len door storting op rekeningnum-

mer BE57 7380 4224 4835 .van Uni-

versiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

.

Nieuwe cursisten of cursisten van

wie de administratieve gegevens re-

cent gewijzigd werden, dienen ook

het inschrijvingsformulier, te vin-

den op onze website, volledig inge-

vuldterugtesturen.

Op basis van de capaciteit van de au-

ditoria kunnen we maximaal 350

inschrijvingen aanvaarden. De in-

schrijvingen worden geregistreerd

volgens datum van betaling tot het

maximumaantalwordtbereikt.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw Naamsestraat 22 – 3000 Leuven

Tel. 016/32 40 01 E-mail: udll@ku-

leuven.be

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

Welzijnszorg bestaat 50 jaar en

dat wordt gevierd van Pinksteren

2019 tot Pinksteren 2020. Dat komt

omdat de allereerste campagne van

Welzijnszorg gelanceerd werd met

Pinksteren1969.

Houdezedataalmaarvrij:

*ModerneKerstmarkt

Te Leuven op zaterdag 14 en zondag

15december2019

*Eindejaarscorrida

Te Leuven op zondag 29 december

2019

*EenPinksterpicknick

TeLeuvenop30mei2020

Envele soep–op–de–stoepen...

We vieren ‘onder protest’ omdat ar-

moede al lang aangepakt en opge-

losthadmoetenzijn.

De armoedecijfers in ons land zijn

beschamend. Maar we zijn wel blij

en dankbaar dat we zoveel mede-

standers hebben die zich vrijwil-

lig en professioneel inzetten om ar-

moede te bestrijden. De solidariteit

die we zien, in de projecten en bij

organisaties die hun strijd delen,

sterkt ons om verder te doen. Want

armoede kan en mag nergens, ook

niet in ons welvarend en democra-

tischland.

Zou armoede verdwijnen door er-

overtezwijgen?

Reactie van Welzijnszorg op het re-

geerakkoord:

We stellen bij een aantal beleidsdo-

meinenenkeledoelenvoorop:

Voor het beleidsdomein Wonen,

vragenwemoed en ambitie. Ermoe-

ten meer sociale woningen worden

voorzien.

Voor het beleidsdomein onderwijs

eisen we inzet op onderwijskansen

voor kinderen in armoede. En dat is

meer dan taalachterstand wegwer-

ken. Er moeten hefbomen worden

aangereikt voor een kansrijk onder-

wijs.

We vragen het terugschroeven van

de maatregel die nieuwkomers de

eerste 10 jaar voor bepaalde delen

van de Vlaamse sociale bescher-

ming uitsluit. Het is fundamenteel

onrechtvaardig mensen die extra

ondersteuning nodig hebben om-

dat ze zorgbehoevend zijn of als ou-

dere een zorgnood hebben, op basis

van hun verblijfstatuut uit te slui-

tenvoorhulp.

Ook de relativering van armoede

duikt opnieuw op. Armoede is een

systeem van sociale uitsluiting met

impact op je hele leven. Het is het

niet kunnen participeren in de sa-

menleving. Een nieuwe armoede-

grens invoeren is geen armoedebe-

leid.

Samensolidairtegenarmoede

Wewillen het werk van jaren door armoe-

deorganisaties, experten en ervaringsdes-

kundigen en de minister van Armoedebe-

strijding,meekunnenverderzetten.

Welzijnszorg wil constructief werken om

op verschillende beleidsdomeinen daad-

werkelijke armoedebestrijding mee vorm

tegeven.

Annabel Cardoen, Stafmedewerker

Politiek,0497135587

Welzijnszorg Huidevettersstraat

165 – 1000 Brussel Telefoon: 02 502

55 75 E-mail: info@welzijnszorg.-

be

SAMEN TEGEN ARMOEDE
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