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We leven in een materialistische samen-

leving. Een samenleving die alles ziet

in termen van bezit en bezitten. Als we

nu toevallig meer spiritueel zijn in onze

visie, kunnen we gemakkelijk spirituele

materialisten worden. In plaats van geld

te verzamelen proberen we genade of ver-

diensten te verzamelen.

Maar de weg van het gebed is de weg van

ont-eigen-ing en overgave, en dat is moei-

lijk voor ons, omdat ons het belang van

winnen is geleerd en zeker niet van ver-

lies. Maar Jezus zegt ons dat als we ons le-

ven willen vinden, we het moeten verlie-

zen. En het zeggen van de mantra is pre-

cies ons antwoord op deze oproep.

John Main – Waarom is meditatie

moeilijk ?

In december 2019 komen we nog ter

meditatie samen op maandag 23 de-

cember, om 20 u. in de Stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Bosco cen-

trum, 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

Naastenliefde mag niet tot de spon-

tane affectiviteit beperkt blijven,

maar zij moet zich telkens weer in

affectiviteit belichamen, in deernis,

tederheid en vreugde om de ander,

wil zij niet het masker worden van

werkdrift en heerszucht.

Schoonenberg

KALENDERBLAADJE

Heilig-Hartkerk Blauwput Kessel-

Lo, donderdag 26 december 2019 om

16.00 uur.

Voor het zevende jaar op rij zin-

gen we op tweede kerstdag 'U zijt

wellekome' zoals men dat op ver-

schillende plaatsen in Vlaanderen

doet. Zo staan we even stil bij wat

Kerstmis echt kan zijn: een mo-

ment van verbondenheid en war-

me tederheid, ver van alle com-

mercialisering. Familie, vrienden,

dorps- en stadsgenoten... iedereen is

welkom op deze gezellige Vlaamse

kerstsamenzang. Van lied tot lied

worden we als zangers in het kerst-

verhaal meegenomen : van 'Maria

die zoude naar Bethlehem gaan',

'Ons is geboren een kindekijn', 'Su-

za Nina' en 'Stille nacht' om dan met

de drie koningen te gaan naar Be-

thlehem 'die schone stad, waar Ma-

ria met haar klein kindeke zat'.

In samenwerking met koor Canzo-

netta o.l.v. Wilfried Joris, pianist

Koenraad Sterckx en organist Jan

Gysel. Tekst: Lutgart Besard

Toegang gratis, organisatie: Da-

vidsfondsafdeling Blauwput Kes-

sel-Lo

KERSTZANG

SINT FRANCISCUS

Zondag 15 december

3de zo vd advent

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Guy Saenen

Orgel: Alex Christiaens

Zondag 22 december

4de zo vd advent -

Verzoeningsviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Assistent: Lieven Dries

Lector: Ann Francis

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT ANTONIUS

Zondag 15 december

3de zondag van de advent A

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Hilde Pex

Lector: Josette Ruelens

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Hubert Gorissen

Zondag 22 december

4de zondag van de advent A

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden : Leo Swinnen

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

DON BOSCO

Zondag 15 december2019

Derde zondag van de Advent

10.30 u. Viering

Voorgangers: Majo Werrebrouck en Ingrid

Wezemael

Lector : Ria Ooms

Dinsdag 24 december 2019

22.00 u. Kerstnachtviering

Voorgangers Chris Willocx en Hermien

Den Tandt

Lector: Agnes De Prins

Woensdag 25 december 2019

10.30 u. Kerstviering

Voorgangers: Chris Willocx en Hermien

Den Tandt

Lector: Annie van Avermaet

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Heilige Familie Boven-Lo

Heidebergstraat 262

3010 Kessel-Lo

Dinsdag 24 december om 20 u: Eu-

charistieviering

Woensdag 25 december om 8 u en

om 10 u: Eucharistieviering

Donderdag 26 december om 10 u:

Eucharistieviering

Heilig Hart Blauwput

Kerkstraat 19

3010 - Kessel-Lo

Dinsdag 24 december om 21 u:

Kerstwake met Eucharistieviering

Woensdag 25 december om 10 u:

Eucharistieviering met Canzonetta

Heilige Johannes Bosco

Ortolanenstraat 6

3010 Kessel-Lo

Dinsdag 24 december om 22 u:

Kerstavondviering

Woensdag 25 december om 10u30:

Kerstviering

Sint-Kwinten Linden

Kerkdreef 2

3210 Lubbeek-Linden

Dinsdag 24 december om 21 u: Eu-

charistieviering, gevolgd door re-

ceptie

Woensdag 25 december om 10 u:

Eucharistieviering, gevolgd door

koffie

Sint-Antonius van Padua

Léon Schreursvest 33

3001 Heverlee

Dinsdag 24 december om 20 u:

Kerstavondviering

Woensdag 25 december om 11 u:

Kerstmisviering

Sint-Franciscus

Tiensesteenweg 190

3001 Heverlee

Dinsdag 24 december om 16 u:

Kerstwake – Familieviering

Woensdag 25 december om 10 u:

Eucharistieviering met koor Blij

Rondeel

Donderdag 26 december om 10 u:

Eucharistieviering

Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek

Abdij Vlierbeek 2

3010 Leuven-Vlierbeek

Dinsdag 24 december om 24 u: Mid-

dernachtmis

Woensdag 25 december om 10u30:

Eucharistieviering

KERSTVIERINGEN 2019

IN DE PASTORALE ZONE KESSELINDE

Sint-Antonius

Donderdag 12 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 13 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 17 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 19 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 20 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Sint-Franciscus

Woensdag 4 december

VM: Poetsen

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 5 december

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 6 december

VM en NM: De Ark + Bar Michotte

+ Sinterklaas

Zaterdag 7 december

NM: Catechese

Zondag 8 december

VM: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Maandag 9 december

AV: Buurtcomité Michotte

Dinsdag 10 december

VM: SAMANA kern

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 11 december

NM: SAMANA crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

VRIENDEN ZIJN ALS STERREN

JE ZIET ZE NIET ALTIJD MAAR

JE WEET DAT ZE ER ZIJN

bzn

VERANDER IN JEZELF WAT JE

FOUT VINDT BIJ ANDEREN

bzn
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Tijdens de viering van 10 u in St.-

Franciscus:

Getuigenis door zuster Jeanne

Devos over haar werk en strijd

in India.

(Een levensverhaal van een Vlaamse mis-

sionaris, wereldburger avant la lettre, én

een beweging met een onuitwisbare bood-

schapvanhoopensolidariteit.)

In 1963 laat Jeanne Devos, begees-

terd door de mystiek van India, het

klooster van de Zusters van de Jacht

in Heverlee bij Leuven achter zich

om duizenden kilometers verder-

op haar levenslot te verweven met

dat van dove kinderen. Wanneer in

de buurt van het Indiase klooster

een 13-jarig dienstmeisje verkracht

wordt door haar werkgever, ont-

dekt Jeanne echter een heel ander

India. De verborgen leefwereld van

huispersoneel blijkt voor miljoe-

nen vrouwen een complexe kluwen

van onderdrukking en diepgewor-

telde religieuze en culturele tradi-

ties.

Jeanne Devos, 'sister Justice',

gaat de strijd aan, gesteund door

de Kerk, maar tegengewerkt door

werkgevers, politie en maffia. Gaan-

deweg ruilt ze kap en habijt voor

een sari en slaagt ze erin een plu-

ralistische stroom van verzet op

gang te brengen. Jeanne weet door

te dringen tot de International Labour

Organisation (ILO) in Genève die als

kroon op haar onwrikbare inzet in

2011 Conventie 189 goedkeurt: huis-

arbeid wordt voortaan wereldwijd

erkend als arbeid. Wat in 1985 be-

gon als een geïmproviseerde verga-

dering is vandaag een vakbond met

miljoenen leden, tot ver buiten de

grenzenvanIndia.

Jeanne Devos wordt voor haar werk

meermaals bekroond. In 2000 krijgt

ze een eredoctoraat van de KU Leu-

ven en in 2002 mag ze de Inter-

national Gandhi Award in ontvangst

nemen. In 2005 wordt ze uitein-

delijk genomineerd voor de Nobel-

prijsvoordeVrede.

Verkoop van het boek, voor en

na de zondagsviering van 15 de-

cember, waar de schrijfster Ju-

lie Hendrickx ook aanwezig zal

zijn.

Getuigenis door zuster Jeanne

Devos over haar werk en strijd

in India.

PAROCHIEBLAD 2020

Sluit jijbijonsaan?

We zien u graag op onze lijst terug!

*Overschrijven(38euro)op:

BE65736047310196van

PZK –PAROCHIEBLAD FRA-ANT-

DBO Amerikalaan 29 3000 Leuven

Mededeling: KERK EN LEVEN

–ABONR.21450190 Naam, adres

abonnee

EEN EXTRAATJE DIT JAAR 2020

Na de overschrijvingen kan je, zo-

lang de voorraad strekt, een mooie

scheurkalender - een gebedskalen-

der eigenlijk - uitgegeven door de

drukkerij,ontvangen:

*Sint-Franciscus

Bij Thierry Van Craenem, na de zon-

dagsvieringen van 15, 22 en 29 de-

cember of op het Parochiesecretari-

aat, Tiensesteenweg 190, 3001 He-

verlee (016250459).

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

tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

*Sint-Antonius

Bij Mathieu Voets of Caroline Van Au-

denhoven na de zondagsvieringen

van15,22en29december.

*DonBosco

Bij Gilberte Havet, na de zondagsvie-

ring van 15 december en na de kerst-

viering van woensdag 25 december.

Of afhalen op Grensstraat 79, 3010

Kessel-Lo, op maandag 16 december

of donderdag 19 december, tussen 13

en17uur.

Je kan een seintje geven op gilber-

te.havet@gmail.com

Mag het iets meer zijn

In het liturgisch centrum Castrum,

gelegen in abdij Keizersberg zijn

er dit jaar geen opendeurdagen om-

wille van verbouwingswerken aan

deabdij.

Voor je ‘zinvolle’ kerstinkopen kan

je wel terecht in de winkel op werk-

dagen van 8.45 tot 11.30 uur en van

14.15tot17.30uur.

De winkel zal ook open zijn op za-

terdagen 7, 14 en 21 december van 14

tot17uur.

KERSTSHOPPING

IN CASTRUM

ABDIJ KEIZERSBERG

3FEDERATIE FRANDO

Leuvens Mannenkoor Terpander

geeft samen met vocaal ensemble

Incensum een kerstconcert op 15

december om 15u in de Heilige Familie

kerk teBoven-Lo.

De rode draad van het concertpro-

gramma wordt gevormd door Ger-

maanse talen, met nadruk op de

Scandinavischevarianten.

We starten samen het program-

ma met "Ave Maria" van Duits

componist Franz Biebl. Incensum

gaat verder met enkele werken van

Vlaamse renaissancecomponist Cle-

mens non Papa. Terpander volgt

hierop met een programma dat, zo-

als eerder gezegd, bestaat uit een

mix van talen, waaronder een aan-

talZweedsekerstklassiekers.

Onze eigen Jonas Gedeshi schreef

het kroonwerk van de avond. Hij

liet zich inspireren door Zweedse,

IJslandse én Vlaamse kerstmuziek

voor zijn "Three Songs on a Scan-

dinavian Christmas". Het driedeli-

ge werk begint als een zoektocht

naar Kerstmis, om vervolgens in de

duisternis één voor één de kerst-

lichtjes aan te steken, en te eindigen

met de oude folklore-tradities van

het feest van het geboren licht. Het

is Kerstmis!

12€-VVK10€op0479282552

Det är en ros utsprungen

Trefpunt Vlierbeek VZW plant een

vijfentwintigste “Rond-de-Restau-

ratie-concert”. De opbrengst gaat

integraal naar de verdere restauratie

vandeabdijvanVlierbeek.

Op zondag 22 december 2019 om

15 uur nodigen we opnieuw het

VlaamsRadioKooruit.

Dit wordt weer een concert van

topniveau. Het Vlaams Radio Koor

heeft intussen een heel eigen kerst-

traditie opgebouwd : een kerst-

concert waarin klassieke werken

worden afgewisseld met bekende

Christmas carols, gekruid met en-

kele nieuwe werken als kleine voca-

lekerstcadeautjes.

Een klassieke alltime favourite

blijft Benjamin Brittens A Ceremo-

ny of Carols. Britten liet zich voor

deze carols inspireren door middel-

eeuwse Engels teksten. Het geheel

zorgt voor een aparte vertelling van

het bekende verhaal over de geboor-

te van Christus. Een perfecte beli-

chaming van de rijke Britse traditie

en een garantie voor sfeer, gezellig-

heidenauthentiekekerstsfeer.

Kortom opnieuw een concert om

naar uit te kijken. Kaarten koop je

best vooraf ‘In den Rozenkrans’ (16

euro/min 26 en plus 65: 15 euro),

want meestal is het kerstconcert uit-

verkocht.

Na het concert worden geschenk-

pakketten Vlierbeek Grand Cru ver-

kocht, eveneens ten voordele van de

verdere restauratie (1 glas en 4 fles-

jes in een speciale geschenkverpak-

king voor 15 euro), ideaal als kerst-

ofeindejaarsgeschenk.

Alvastdankvoordesteun.

KERSTCONCERT VLAAMS RADIOKOOR

Naar goede traditie brengt het en-

semble Currende een uurtje kerst-

muziek in de historische Sint-

Pieterskerk. Dit jaar is het thema

Spaanse en Portugese kerstmuziek

van renaissance- en barokcompo-

nisten. Met zes zangers, orgel, vi-

ool, blokfluit, twee viola’s da gam-

ba en theorbe zorgt dirigent Erik

van Nevel voor een mooi geheel

van magistrale composities en op-

gewekte, aanstekelijke en bijna dan-

sende kerstklanken. Niet te missen!

Wanneer: Op 12, 19, 26 en 27 decem-

bertelkensom18uur

Waar: indeSint-Pieterskerk

Prijs tickets: 10 euro via www.winter-

tijdinleuven.be of aan de kassa ter

plaatse.

Er wordt telkens hetzelfde pro-

gramma opgevoerd op de verschei-

deneavonden.

Niño Dios. Spaanse en Portugese kerstmuziek

Driekoningentocht op 5 januari

2020

KWB Eensgezind – Sint-Joost-ten-

Node

Een vergeten stukje Brussel. Diversiteit

als rijkdom.

Gegidste tocht doorheen de meest

diverse en armste gemeente van het

land.

Tijdens de tocht hebben we oog

voor sociale, culturele en inter-

culturele initiatieven die aanwezig

zijn in deze boeiende microkos-

mos.

Je kan hier zien en ervaren hoe

men in Sint-Joost-ten-Node met de

rijkdom van een diverse samenle-

ving omgaat en hoe ze die uitdagin-

gen aanpakken die hiermee gepaard

gaan.

Deelname5euro/perpersoon

Iedereen zorgt voor eigen treinbil-

jet (weekendbiljet) heen en terug

ZoneBrussel

Onze wandeling vertrekt in de lo-

kettenzaal van Brussel-Noord om

13.00uur.

De tocht duurt ongeveer 2,5 uur.

De wandelafstand is ongeveer 6,8

km.

Na de wandeling is er nog een war-

me drank en een kramiekboterham

voorzien in GC Ten Noey, Gemeen-

testraat25,Sint-Joos-ten-Node.

Daarnakanjevrijkiezen:

Ofwel met de eerstvolgende trein te-

rugnaarhuis.

Ofwel blijf je met ons nog wat rond

kuiereninonzehoofdstad.

Graag inschrijven voor 22 december

2019

KWB Herent: mail naar info@kwb-

herent.be

Of telefoon: 016 2072 84 – Eric Eve-

raeart

of 0478 53 52 07 – Roger De Becker

TOCHTEN VAN HOOP



Van 11 december 2019 tot 2 februari 2020

Parcum, Abdij van Park 7, 3001 Leu-

ven

Deze winter snuif je in PARCUM

de gezelligheid van kerst op. Met de

kerstexpo ‘De Stille Getuige’ en tal

van activiteiten houden we je warm

tijdens de koude wintermaanden.

Van 11 december 2019 tot 2 febru-

ari 2020 wijdt het museum een

tentoonstelling aan Therodoor van

Loons ‘Aanbidding van de herders’

Kom meer te weten over dit bijzon-

derwerkenderestauratieervan.

Ook andere stille getuigen van het

kerstverhaal nemen het woord. De

ezel, de verdwenen vroedvrouw en

Jozef vertellen hun kant van het

meest bekende verhaal ter wereld!

Tickets: Ter plaatse: 5 euro (basista-

rief)

(Uit: Wintertijd Leuven 05.12 – 05.01 –

wintertijdinleuven.be)

DE STILLE GETUIGE

Wat?

Taizé is een oecumenische gemeen-

schap in Frankrijk waar broeders

uit verschillende christelijke strek-

kingen samenwonen. Jaarlijks trek-

ken er heel wat jongeren uit alle we-

relddelen naar Taizé om elkaar daar

te ontmoeten, om een tijdje samen

te leven en samen te bidden. Bijzon-

der aan een Taizégebed is dat er heel

veel gezongen wordt. De liederen

worden telkens herhaald waardoor

er een soort meditatieve samenzang

ontstaat. In Leuven gaat er maande-

lijks een viering in de geest van Tai-

zédoor.

Ben je een fervente Taizé-aanhan-

ger? Heb je al van Taizé gehoord of

ken je Taizé helemaal niet en ben je

gewoon nieuwsgierig? Kom dan ze-

ker eens naar een van de vieringen.

Iedereen is van harte welkom. Na de

viering sluiten we af met een drank-

jeeneenbabbel.

Wanneer je graag meer wil weten

over Taizé, vind je op de website

van de broeders (www.taizé.fr) heel

watinformatie.

Praktisch

Maandag: 09/12/2019 – 13/01 – 10/02

–09/03–11/05–15/06/2020

Aanvang: 20.00 u. Je stem komen op-

warmenkanalvanaf19.30u.

Locatie: Kapel Leo XIII-seminarie,

Andreas Vesaliusstraat 2, 3000 Leu-

ven

Heel graag tot in één van de vierin-

gen!

Helpen?

We zijn steeds op zoek naar men-

sen die voor de viering willen hel-

pen met het klaarzetten van al het

materiaal.

Heb je interesse? Stuur dan een

mailtje naar upar@kuleuven.be of

komeenuurtjevroeger.

TAIZE

WELZIJNSCURSUSSeniorama

Natuurgeneeskunde en kruiden-

therapie

Onze 2000 jaar oude westerse na-

tuurgeneeskunde beleeft vandaag

eenheropleving.

Het doel is om zo lang mogelijk

zelfstandig te kunnen leven en ge-

zondheidsklachten op een zach-

te manier aan te pakken, zonder

nevenwerkingen en met remedies

die in harmonie zijn met de na-

tuur: kruiden, etherische oliën,

voedings- en kuuradvies, water-

en acetotherapie, enz…, afhankelijk

van je persoonlijkheid en klachten.

In deze 5-delige cursus leert u meer

over:

1.Natuurgeneeskunde

Dinsdag 7 januari 2020: Onze traditi-

onele westerse natuurgeneeskunde

inopmars.

2.Gezondheidenvoeding

Dinsdag 14 januari 2020: Hoeveel ge-

zondheidsklachten met een gelei-

delijke verzuring van ons lichaam

te maken hebben. Voeding en het

zuur-base-evenwicht.

3. Reumatische klachten en verzu-

ring

Dinsdag 21 januari 2020: Artrose, oste-

oporose… een dieper inzicht in oor-

zakenenaanpak.

4.Spijsverteringsklachten

Dinsdag 28 januari 2020: Lever/gal/-

maag:darmklachtenbehandelen.

5.Hart-envaatstoornissen

Dinsdag 4 februari: Kruiden bij ho-

ge/lage bloeddruk, hartritmestoor-

nissen,hartzwakte.

Dit thema kan eventueel ter vervan-

ging van een andere les: Hormona-

le stoornissen: menopauze, pros-

taatklachten, vrouwengeneeskun-

de,slaapstoornissen.

CodeNATUUR

Seniorama: dinsdag van 14 tot 16.30

uur. Data: 7, 14, 21, 28 januari en

4 februari 2020 - Aantal lessen: 5.

Prijs: 25 euro. Maximum 12 deelne-

mers

Lesgever: Cecilia Mariën, gezond-

heidstherapeut en herborist (Euro-

pese Academie voor Natuurlijke Ge-

zondheidLeuven)

CopyrightLDCSenioramavzw

https://www.seniorama.be/wellness

Uw gezondheid in eigen

handen

VORMINGPLUS OOST BRA-

BANT

Heb je recent een tablet gekocht?

Wil je er meer mee doen dan surfen

ophet internet?

Dan is deze spoedcursus iets voor

jou.

In twee sessies krijg te tips voor

het eenvoudiger bedienen van het

aanraakscherm en het beheer van je

agenda en je e-mail. Je ontdekt de

beste ‘vrije tijd’- apps van het mo-

ment en we installeren ze samen.

Webekijkenookof de tablet een lap-

topvolledigkanvervangen.

Praktischeinfo:

1.Om praktische redenen beperken

we deze cursus tot eigenaars van

een tablet waarop Android bestu-

ringssysteem staat of het IOS van

Apple.

Een Android toestel heeft normaal

gezien een app aan boord die Goog-

lePlayheet.

Een IOS-toestel heeft het bekende

appeltje als logo op het toestel staan.

Check bij twijfel eventueel de ver-

koperofschenkervanjetoestel.

2.Stuur bij inschrijving het merk

en type van je toestel naar: apptijd-

PV@vormingpolusob.be

3.Om apps te kunnen downloaden

heb je een Apple-ID (Apple toestel-

len) of een Google-account (An-

droid) nodig. Probeer dit op voor-

hand in orde te brengen en breng

de logingegevens van deze account

meenaardeactiviteit.

Wanneer:

Dinsdag 11 februari 2020 van 09.30

tot12.30u.

Dinsdag 18 februari 2020 van 09.30

tot12.30u.

Waar: LCD De Blankaart, Egenho-

venstraat22–3060Bertem

Prijzen: Prijs – 33.00 euro - Reduc-

tieprijs–25.00euro

Code:206249

Partner:LDCDeBlankaart

Begeleiding:PeijevanKlooster

https://www.vormingplusob/haal-

meer-uit-je-tablet

Vormingplus Oost Brabant. Paul

van Ostaijenlaan 22-24 – 3001 He-

verlee.Tel.016525900

Info@vormingplusoostbrabant.be

Haal meer uit je tablet

WINTERSPEELTUIN

Brabanthal – Brabantlaan 1, Hever-

lee

Van 26 december tot 30 december 2019 van

10tot 18uur

In de kerstvakantie wordt de Bra-

banthal omgetoverd tot een grote

binnenspeeltuin.

Met springkastelen, grote kerst-

misattracties, een speeldorp en een

knutsel- en leeshoek is dit de ge-

droomdespeelplaats.

De Winterspeeltuin garandeert ple-

zier voor kinderen vanaf drie jaar

énhunouders!

Tickets: 7euro/8euro

www.leuven.be/winterspeeltuin

Begeleiders en kinderen jonger dan

3jaar:Gratis

4 FEDERATIE FRANDO

Hebt u al eens bedacht hoe anders

Kerstmis wel kan zijn ? Voor men-

sen in armoede bijvoorbeeld ? Nie-

mand droomt ervan om werkloos of

armteworden!

Het thema van Welzijnszorg, te-

vens het thema van ‘De Andere

Kerstmarkt’, is dan ook: “Samen”

solidair tegen armoede. We staan

hier niet altijd bij stil en nochtans

is de kerstperiode een uitgelezen

momentomdatnetweltedoen.

Welzijnszorg, Wereldsolidariteit

en Beweging.net Leuven willen er

wat alvast de aandacht op vestigen

en organiseren reeds voor de 25ste

keer, met een hoop vrijwilligers,

De Andere Kerstmarkt, en wil-

len er opnieuw een succes van ma-

ken.

Dit initiatief wil een alternatief bie-

den voor de commercialisering van

Kerstmis. U vindt er geschenken-

stands van een twintigtal organi-

saties en vzw’s, actie ‘Soep op de

Stoep’, en een gezellige cafetaria.

Opbrengst van actie ‘Soep op de

Stoep’ en de cafetaria gaat naar pro-

jecten van Welzijnszorg en We-

reldsolidariteit.

De Andere Kerstmarkt gaat door

op zaterdag 14 december van 12 tot

20 u en op zondag 15 december 2019

van 12 tot 19 u in de school Sancta

Maria, Tiensestraat (naast hoofdin-

gangstadspark) teLeuven.

Voor meer informatie kan u terecht

bij:

Sylvie Vander Hoydonck, edu-

catief medewerkster Welzijns-

zorg Vlaams-Brabant/Mechelen,

015.298471

Roland Verbeek, voorzitter Bewe-

ging.netLeuven,0497.518996

De Andere Kerstmarkt in Leuven

Samen-Strijd (Hart boven Hard-

dag)

Zaterdag14december2019

11u00–16u00 / 18u00

Gent, KASK, Louis Pasteurlaan 1 (10 mi-

nuten stappen van het station Gent-

Sint-Pieter)

Onze laatste Hart boven Hard-dag

van het jaar wordt een speciale. Als

viering van de bijzondere protes-

ten van afgelopen weken brengen

we ze allemaal samen: klimaat, mid-

denveld, cultuur, De Lijn, VRT,…

Wat gebeurt er in andere velden?

Wat delen we en hoe elkaar verster-

ken?

Samen springen we zoveel verder.

Hart boven Hard is rising again en

daarwil jebijzijn.

Om 16u00 kunnen de volhou-

ders feedback geven op het kersver-

se HbH-subsidiedossier voor 2021

2025.

www.hartbovenhard.be

Hart boven

Hard
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