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Het innerlijk gebed vraagt ons allereerst

onze gedachten uitsluitend te richten op

God. Dat betekent dat we alle afleiding, al

onze bezigheden, zorgen en zorgjes moe-

ten uitbannen en onze geest alleen met

God moeten vullen. Ons bidden wordt een

innerlijk gebed wanneer onze van God ge-

vulde geest kan afdalen in de open ruimte

die we diep in ons hebben geschapen. Daar

kunnen verschillen tussen denken en voe-

len, weten en ervaren, ideeën en emoties

wegvallen en kan God onze gastheer wor-

den.

Henri Nouwen

In februari 2020 komen we nog sa-

men ter meditatie op maandag 17 fe-

bruari 2020.

om 20 u. in de Stille ruimte “Adem-

tocht” in het Don Bosco centrum,

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Volgende maand is er meditatie op

maandag 2, maandag 16 en maandag

30 maart 2020.

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

Sint-Antonius

Donderdag 6 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 7 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 11 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 13 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 14 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 5 februari

NM: Samana

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 6 februari

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 7 februari

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

AV: Kalipso

Zondag 9 februari

11u. Zondagcafé

Dinsdag 11 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 12 februari

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 8 februari

1 jaar Pastorale Zone KesseLinde

Feestviering in de kerk van

Blauwput om 18 u gevolgd door

Afrikaans Buffet in De Kring

achter de kerk (voor het buffet dien je

vooraf in te schrijven).

Zondag 9 februari

10.00 u. Woord- en

communieviering van de Sint-

Franciscusgemeenschap

Intentie jaargetijde Prudence

Robberechts

Voorganger Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 16 februari

6de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Modest Goossens

Jaargetijde voor Jean Pierre Persy

Voorganger: Pater Luc Van Den

Wijngaert

Assistent: Lieven Dries

Lector: Samuel Okwaraji

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 9 februari

Woordienst jaargetijde pastoor Paul

Peeters

Intenties: de Heer Paul Verelst en

kleinzoon Reynold

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: Mirjam Van Lammeren

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 16 februari

6de zondag door het jaar A

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

KALENDERBLAADJE

Het is op zichzelf een van de meest

verwonderlijke en bevreemdende

gegevens uit de geschiedenis,

hoeveel agressie het verschijnen van

wat 'anders' is heeft kunnen

oproepen. Het wordt onmiddellijk

als bedreiging gevoeld, hoe gering

het gebied ook is waarop het zich laat

gelden. C. Verhoeven

DON BOSCO

Zondag 09 februari 2020

10.30 u. Viering; ‘Valentijn vooruit’

Voorgangers: Ingrid Wezemael en Chris

Williocx

Lector: Chris Hostens

Zondag 16 februari 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 23 februari 2020

10.30 u. Viering

Voorganger: Lieve Neukermans

Lector: Bernard Deprez

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

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Wij willen, je rust gunnen,

al is vol droefheid ons hart.

Je lijden zien en niet kunnen helpen, dat

was onze smart.

Hij was één van ons.

Eindelijk heeft hij nu zijn rust gevon-

den.

Marcel Vermaelen

Op 16 januari 2020 overleed Marcel

Vermaelen in het UZ Leuven cam-

pus Gasthuisberg.

Hij werd geboren te Wezemaal op

22 september 1936. Hij was de echt-

genoot van Rosette Kerstens en

woonde in de Weerstandlaan 11,

3010 Kessel-Lo.

Op donderdag 23 januari 2020 na-

men we afscheid van hem tijdens

de christelijke uitvaartliturgie in de

parochiekerk van Don Bosco.

Nadien volgde de asuitstrooiing op

de gemeentelijke begraafplaats van

Kessel-Lo Diestseveld.

In een boordevolle gebedsruimte

bracht de Liturgiegroep van de pa-

rochie, met als voorgangers Chris

Willlocx en Lieve Neukermans, de

overledene, met hun warme woor-

den, als een bijzondere man, aan-

wezig in ons midden. Wij luister-

den ontroerd en ingetogen toe.

Wij zullen Marcel blijven geden-

ken als een sterke man en vader.

Marcel was een eenvoudige en rus-

tige man, die graag ging wandelen

met de hond en zijn babbeltje deed

met de mensen die hij tegenkwam.

Hij werkte als schrijnwerker aan

de universiteit en meubels maken

was zijn hobby. Op 55-jarige leef-

tijd ging hij met brugpensioen en

kon hij zich wijden aan een ande-

re grote passie: muziek spelen. Ro-

sette ging altijd mee naar rustoor-

den waar hij de mensen blij maakte

als drummer en accordeonist. Drie

jaar geleden werd hij zelf ziek en al

die tijd heeft Rosette voor hem ge-

zorgd, hem in de watten gelegd en

vertroeteld. Er kwam ook veel volk

bij hem op bezoek.

Marcel wenste dat zijn familiele-

den elkaar graag bleven zien en dat

zijn kinderen goed voor hun moe-

der zouden zorgen. In de viering

werd Rosette door haar kinderen al

bedankt om alles wat zij voor hun

vader en voor hen gedaan heeft.

OVERLIJDEN IN DON BOSCO

Er waren eens zes blinde mensen.

Zij hoorden dat de koning hun

dorp zou bezoeken, gezeten op een

olifant. Niemand van hen had ooit

een olifant gezien. ‘Een olifant,’ zei

elk van hen, ‘ik vraag me af hoe zo-

iets eruit ziet.’ Dat gingen ze uit-

zoeken, ieder apart.

De eerste hield de olifant vast bij

zijn slurf. De tweede bij een slag-

tand. De derde bij een oor.

De vierde bij een poot. De vijfde bij

zijn buik. en de zesde bij zijn staart.

Toen ze terug naar huis gingen,

waren ze er allemaal van overtuigd

dat ze wisten hoe een olifant eruit

zag.

‘Een olifant is iets fantastisch,’ zei

de eerste, ‘zo langzaam en zacht,

lang en sterk.’

‘Nee,’ zei degene die de slagtand

had gevoeld, ‘hij is nogal kort en

erg hard.’

‘Jullie vergissen je alle twee,’ zei de

derde, ‘de olifant is plat en dun als

een groot blad papier.’

‘O nee,’ zei de vierde die een poot

had gevoeld, ‘hij is net als een

boom.’

De vijfde zei: ‘Hij is als een muur.’

En de zesde vond dat hij net als een

touw was.

Ze ruzieden en ruzieden, werden

steeds bozer en begonnen te vech-

ten.

Toen kwam iemand voorbij die kon

zien. ‘Jullie hebben allemaal ge-

lijk,’ zei hij, ‘alle delen samen vor-

men de olifant.’

naar een Boeddhistisch verhaal

Chantal Leterme

uit ‘Een parel voor elke dag’

De blinden en de olifant
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BIJZONDERE CURSUS ARTIFI-

CIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven –

Lessenvoorde21steeuw

Locatie:

Lezingen 1, 2 en 3: Promotiezaal

Universiteitshal, Naamsestraat 22,

3000Leuven

Lezingen 4 en 5: Van Den Heuvels-

insituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2,

3000Leuven

Lezing 6: Maria-Theresiacollege

(aula MTC 00.14 – dus niet de gro-

te aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000

Leuven

De lezingen vinden steeds plaats tussen 14

en16uur.

Programma:

*20/02/2020: Een inleiding op artifi-

ciële intelligentie

Prof. Danny De Schreye, Departement

Computerwetenschappen

*27/02/2020: Artificiële intelligentie

in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘

of ‘BraveNewWorld’

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STA-

DIUS

*05/03/2020: De Machine Learning

Revolutie in de artificiële intelli-

gentie

Prof. Luc De Raedt, Departement Compu-

terwetenschappen

*12/03/2020: Hoe de inhoud van beel-

den herkennen? Een inleiding tot

diepmachinaal leren

Prof. Tinne Tuytelaars, Afdeling ESAT-

PSY

*19/03/2020: Artificiële Intelligentie

en Brain-Computer Interface (BCI).

Concepten, paradigma’s en patiën-

ten

Prof. Marc Van Hulle, Onderzoekgroep

Neurofysiologie

*26/03/2020:Taaltechnologie

Prof. Frank Van Eynde, Centrum voor

Computerlinguïstiek

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 maximum aantal wordt bereikt.

Schrijf u snel in, het aantal nog be-

schikbareplaatsenisbeperkt.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Naamsestraat22–3000Leuven

Tel.016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

Ook over de hoogste bergen

ga je stap voor stap.

JohnWanamaker

Loslaten is niet

het einde van de wereld.

Het is het begin

van een nieuw leven.

Universiteit Derde Leeftijd
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Gezegend het licht van deze mor-

gen.

Gezegend ieder woord dat kracht

geeftenbezielt.

Gezegend ieder van u, om wie je

bent,

omwatonssamenbrengt,

in naam van wie wij noemen: Va-

der,ZoonenGeest.

Inleiding:

Welkom op de eerste viering van

hetnieuwejaar2020.

In de viering van vandaag denken

we na over wat ons bezielt, inspi-

reert en beweegt in ons leven, in

onze gemeenschap. Dat doen we

door middel van woorden en sym-

boleninverhalen.

Verhaal: De schat (Naar een chassi-

dischverhaal.)

Lang geleden woonde in Krakau een

armejood.

Op een nacht hoorde hij in zijn

droomeenstemdiezei:

‘Ga naar de hoofdstad en zoek daar

naar een schat onder de brug bij het

koninklijkpaleis.’

Hij ging naar de hoofdstad, en her-

kende de brug die hij in zijn droom

hadgezien.

Zewerdbewaaktdoorsoldaten.

Een van de soldaten riep: ‘ Wat heb

jehiertezoeken?’

‘Ik droomde dat er hier bij de brug

eenschatzouliggen.’

De soldaat begon hard te lachen.

‘Arme man,’ zei hij, ‘wie vertrouwt

er nu ook op dromen? Als ik de

droom zou geloven die ik had,

moest ik naar de stad gaan waar jij

vandaan komt. Want in mijn droom

werdgezegd:

‘Er ligt een schat in Krakau bij een

jood. Hij ligt onder de oven van

zijnhuis.’

De arme jood ging de lange weg te-

rugnaarhuis.

Hij ging graven onder zijn oven

en…vonddeschat.

Verhaal: De arme man en het goud

Een arme man besloot op een dag

rijk te worden, dus deed hij een jas

aan, zette zijn hoed op en ging naar

de stad. Terwijl hij door de stad liep,

nadenkend over de vraag hoe hij

zijn rijkdom zou kunnen verkrij-

gen, zag hij iemand die een hoeveel-

heidgoudvervoerde.

De armeman rende naar hem toe en

stal wat van het goud. Toen hij pro-

beerde te vluchten, werd hij gepakt.

De magistraat vroeg de arme man:

‘Hoe dacht je weg te komen met al

diemensenomjeheen?’

‘Ik zag alleen het goud,’ verklaar-

de de arme man. ‘De mensen zag ik

niet.’

LezinguitMatteüs13,44-46

In die tijd zei Jezus tot de menig-

te: “Het Rijk der hemelen gelijkt op

een schat, verborgen in een akker.

Toen iemand hem vond verborg hij

hem weer en in zijn blijdschap ging

hij alles te geldemakenwat hij bezat

enkochtdieakker.

Ook gelijkt het Rijk der hemelen op

een koopman, op zoek naar mooie

parels. Toen hij een parel van grote

waarde had gevonden, ging hij al-

les verkopen wat hij bezat en kocht

hem.” (Matteüs 13,44-46)

Duiding

In de joodse godsdienst heeft het

vertellen van verhalen altijd een

grote rol gespeeld. Het eerste ver-

haal komt uit de chassidische tra-

ditie, een mystieke stroming in het

jodendom, die in de 18de eeuw tot

ontplooiing kwam in Polen en Oek-

raine. Het chassidisme richtte zich

vooral tot de praktijk van het da-

gelijkse leven, niet om het weten ,

maar om het ‘God-nabij-zijn’. Met

anekdotes en verhalen sloot het

zich aan bij de ervaringen van ge-

wonemensen.

In de Hebreeuwse bijbel is een

‘chassied’ iemand die ‘chèsèd’ doet,

wat betekent in liefde en verbonden-

heidmetdemedemensleven.

*Wat heeft het verhaal ‘de droom van de

schat’ onsnutezeggen?

Allereerst moeten we niet te ver zoe-

ken naar de schat. Geluk ligt vaak

dichtbij, we zoeken dingen soms op

de verkeerde plaats, omdat we van-

uit een ander, verkeerd perspectief

kijken. We zoeken in de verte wat

nabij is. Mensen zoeken naar geluk

op plekken waar het niet te vinden

is, terwijl ze het vaak gewoon al op

zak hebben. Gelukkig zijn er men-

sen, zoals de soldaat in het verhaal,

dieeronsopkunnenwijzen.

*Het tweede verhaal over de arme en het

goud bracht me bij het artikel van

Luk Vermaercke in Kerk en Leven

van deze week. Hij wijst er op dat

geluk een ontzettend moeilijk te de-

finiëren begrip is. Hij vraagt zich

af waarom de ene mens gelukkig is

en de andere niet. Of waarom we nu

eens gelukkig zijn en dan weer niet.

Soms zijn mensen diep ongelukkig

terwijl anderen niets verkeerds in

hun leven zien: ze hebben een baan

en een goed inkomen, een dak bo-

ven hun hoofd, een prima gezond-

heid, familie en vrienden,… Wat

moet je nog meer hebben in je le-

ven? Vermaercke verwijst naar het

opiniestuk van Leo Bormans met

als titel: Een deeltje maakbaar geluk.

(Bormans is geluksonderzoeker en

auteur van ‘ The world boek of hap-

piness’ en ‘ the world book of ho-

pe’)

Ik citeer een passage: “Geluk heeft

altijd te maken met het geluk

van anderen. De hele samenleving

spant samen om ons wijs te maken

dat geluk zit in ‘mijn dingen’. Het

tegenovergestelde is waar. Het gaat

altijd over ‘andere mensen’ en wij

zijn altijd een andere mens voor een

anderemens.

Niet door onszelf centraal te stellen,

worden we gelukkig, maar door ons

in een groter geheel te zien. In grote

letters staat: ‘ Alles krijgt pas beteke-

nis voor mij, als het betekenis heeft

vooranderen.’

*De evangelielezing uit Matteüs gaat

over de kostbare parel en de schat in

deakker.

Wat is voor mij/ jou de parel waar

ik/jij het meeste waarde aan hecht

in het leven? Wat is voor jou de ver-

borgen schat waar jij alles voor over

hebt? Als de parel die ik of jij zoekt

er uit zou zien als een leven voor

vrede en gerechtigheid in de we-

reld, voor aandacht en zorg voor ar-

men en mensen aan de rand van de

samenleving, voor vluchtelingen,

voor zieken, inzet voor klimaat en

toekomst, … zou Jezus dit dan kun-

nen benoemen als ‘ het Koninkrijk

der Hemelen’ of het ‘Rijk Gods’?

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die leeft en die wil

datmensentenvolle leven.

Ik geloof in God die als een vader

vanmensenhoudt,

met hen op weg gaat, hen stuurt en

beweegt.

Ikgeloof inJezusvanNazareth.

Hij was ten volle door God bewo-

gen.

Ik geloof dat Jezus mensen heeft

doen opstaan uit alles wat hun le-

venengelukstukmaakt.

IkgeloofdatGodsGeest

ons levend en krachtig houdt om

verder te doen wat Jezus begonnen

is.

Ik geloof dat Gods kracht ook nu

wonderen verricht in mensen die

proberenhetgoedetedoen.

Ikgeloof indezegemeenschap

en andere gemeenschappen in de

wereld die getuigen willen zijn van

Godsliefde,

teken vanhoop op een beterewereld

en teken van hoop dat alles terecht

komt.

Ik geloof dat wij als gemeenschap

daaraanmoetenwerken.

Voorbede:Latenwijbidden:

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur

datwij levenvoortbrengen.

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur

datwij liefdevolhouden.

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur

datwijonrechtaanvechten.

Zoek ons, raak ons met uw heilig vuur

datwij elkaarzegenen.

Zegenwens

Ga en zie, schatten van mensen, als

eenzegenjougegeven.

Ga enontdekdeparel, de rijkdom in

jou, als een zegen voor iedereen,

ga en durf te leven tot vreugde van

elkaar

in Gods naam: de Vader, de Zoon en

deheiligeGeest.

Uit de viering van 12 januari 2020 in de

DonBoscoparochieKessel-Lo

Voorgangers: Lieve Neukermans en Chris

Willocx

Lector:AgnesDePrins

DE KOSTBARE PAREL, DE VERBORGEN SCHAT

Het overlijden van een familielid

of bevriende kan je melden aan één

van de leden van de liturgiegroep

van de parochie of priester Jef Wau-

ters.

We willen dan graag aan de mensen

van de parochie kunnen meedelen

wanneer en waar er een uitvaart-

dienst plaats heeft van deze over-

ledenen. Via uw beschikbaar email-

adres of telefoon- of GSM-nummer,

of uw adres, hoopt de parochiege-

meenschap op tijd de plaats, de dag

en het uur van de uitvaart mee te

delen om zo te voorkomen dat u

het overlijden of de uitvaart van ie-

manddieugoedgekendhebt laattij-

digofte laatverneemt.

Wil daarom je gegevens aan ons

doorgeven.Dank!

*Chris Willocx – Tel.016-46 34 46

chris.willocx1@gmail.com

*Hermien Den Tandt – GSM 0484

318046

miendentandt@gmail.com

*Ingrid Wezemaal – GSM 0498 055

602

ingrid_wezemael@jahoo.de

*Lieve Neukermans – Tel. 016-88 93

70

lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck – Tel. 016-25 24

59

majo.werrebrouck@kuleuven.be

*Jef Wauters – Tel. 016-25 58 92 –

GSM0485063038

Jef.w@edpnet.be

Bij overlijden en uitvaart

Don Bosco-parochie

Op woensdag 26 februari start de

vastenperiode met de aswoensdag-

viering.

Voor de eerste keer zal er in de

pastorale zone KesseLinde 1 ge-

zamenlijke viering zijn.

De werkgroep liturgie koos de

Don Boscokerk als centrale

plaats van Kessel-Lo om deze

viering te laten doorgaan.

De viering start om 19 u.

Van harte welkom om samen de vasten te

startenmeteenmomentvangebed.

ASWOENSDAGVIERING



Het blijft verbazen hoe tot vandaag

nog steeds onbekende componisten

blijven opduiken die ongelooflijk

mooie muziek hebben geschreven.

Gottfried August Homilius (1714-

1785) was in de tweede helft van de

18°eeuw de belangrijkste kerkmusi-

cus in Dresden (Saksen, Duitsland)

waar hij meer dan 40 jaar werk-

zaam was als organist, componist

en cantor. Johann Sebastian Bach

beschouwde hem als een van zijn

beste leerlingen; hij liet zich trou-

wens geregeld door hem vervan-

gen als organist bij kerkdiensten. In

1742 werd Homilius aangesteld als

cantor en muziekdirecteur aan de

driehoofdkerkenvandiestad.

De Passionskantate van Homilius

van 1775 is een passie-oratorium: een

dramatisch muziekstuk voor solis-

ten, koor en orkest, gebaseerd op het

lijdensverhaal van Christus. In te-

genstelling tot andere passies wordt

er geen gebruik gemaakt van de tek-

sten van een van de vier evangeliën.

Het passieverhaal is verondersteld

gekend: hier gaat het om de diepe,

persoonlijke betrokkenheid van de

gelovige.

Homilius wordt thans beschouwd

als een van de belangrijkste com-

ponisten van de “empfindsamer Stil”,

Gottfried August Homilius

(“de sensitieve stijl”). Deze com-

ponisten wilden “echte gevoelens met

al hun bijhorende, plotse gemoedswen-

dingen, op een natuurlijke wijze uit-

drukken”. Het is een stijl die type-

rend is voor ’De Verlichting’: muziek

zou immers niet langer gericht zijn

op de verheerlijking en de glorie

van God, Koning of Keizer, maar

moest toegankelijk zijn voor iedere

welopgevoede burger. De mens als

christen-gelovigestaatcentraal.

En meteen is daaronder begrepen:

aangenaam om te beluisteren en

wars van intellectuele complexiteit.

“Ein Lämmlein geht und trägt die

Schuld” zal je diep ontroeren. Geniet

vandezeschoonheid.

Tickets kan je online bestellen via:

www.hortusmusicalis.be
Wanneer? Zaterdag 7 & 14 maart

2020 om 20 uur en zondag 8 & 15

maart2020om16uur

Waar: Binkom, Sint-Jan-de-doper-

kerk

Meer info: hortus.musicalis@te-

lenet.be

Passionskantate van Homilius

Activiteitenfebruari2020

Maandag 10 februari – vrijdag

14 februari 2020: Stiltemidweek

Nieuw!!!

Wilfried van de Casteele – 0488/15.41.07 –

wilfriedvdcasteele@hotmail.com

Een midweek in stilte in het prach-

tige kader van Het Molenhuis.

Maandag komen we samen rond 16

u. Eerst hebben we een sharing van

wat voor ieder van ons stilte is. Dan

overlopen we de dagindeling. Dit

is: meditaties (4x per dag, 1 uur),

korte wandelingen, eten bereiden,

eten en vrije tijd in stilte. Vanaf het

avondmaalgaanwedestilte in.

Vrijdag 14 februari – zondag 16 fe-

bruari 2020: Molenweekend winter

Nele Steeno en Helga Hoeterickx –

0495/36.48.96 – nele@moulindebelle-

meuse.be

Jagen op spinnenwebben, kleine

klusjes of noodzakelijke herstel-

lingen binnenshuis, een helpend

handje in de keuken… ons molen-

tje heeft ook in de winter jouw hulp

nodig, om de koude maanden door

te komen. Hier geen last van winter-

blues!

Vrijdag 28 februari – Zondag 1

maart2020:Mutskesweekend

Kristin Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 -

Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Niet aarzelen

en schrijf je in! Steunend op een

basisrespect voor de groep, doet ie-

dereen zijn deel en vooral zijn zin.

Samen maken we er iets onvergete-

lijksvan.

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite:

www.moulindebellemeuse.be/acti-

viteiten .

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

Molenhuis Bérismenil

4 FEDERATIE FRANDO

Dr. Johan Swinnen, Oncoloog UZ

Leuven vertelt over zijn marathon-

loop ten voordele van het kanker-

onderzoek. Centraal in deze tocht

stond de verbonden-heid tussen

mensen, in het bijzonder kanker-

patiënten en zij die om hen geven.

Kleine beeldjes, gemaakt van klei,

symboliseren deze verbondenheid.

Voor elk beeldje liep Johan een deel

van de marathon. Zo verbindt hij de

namen met elkaar en zette hij zijn

tocht verder, ‘Beeldje bij beeldje’.

Georganiseerddoor:

NeosKessel-Lo

op17/2/2020om14:30tot17:00

Locatie:

Ontmoetingscentrum Genadedal

Velderblok (Liemingenstraat)2A

3010KESSEL-LO

De marathonloop van Dr. Johan Swinnen

LEZINGEN IN SENIORAMA
Voor de lezingen moet niet op voor-

handingeschrevenworden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

*Maandag 10 februari 2020: Yves

Knockaert, musicoloog

Franz Schubert: een mens van vlees

enbloed

*Maandag 17 februari 2020: Louis

Tobback, ereburgemeester van Leuven

De toekomst van de sociaal –demo-

cratie

Bijdrage: (een drankje inbegrepen)

6euro, leden5euro

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

derlezingen

PETANQUE MET SENIORAMA
In samenwerking met het Buurt-

centrumSint-Maartensdal

Petanque verbetert de concentratie

en de coördinatie, leert je afstanden

juist in te schatten en is fysiek niet

belastend. Bovendien doe je het in

groep en dat staat garant voor ple-

zier en toch ook voor een tikkeltje

competitie.

Wil je de juiste regels en technieken

leren of je spel verbeteren? Kom dan

metonsmeespelen.

Elke donderdag van 14 tot ….laten

we zeggen 17 u. op de 2 petanqueba-

nen naast het Buurtcentrum Sint-

Maartensdal, hoek Rijdende Artil-

leriestraat – Minckelersstraat, Leu-

ven.

Eigen petanqueballen meebrengen

kan, maar moet niet: het centrum

heeftballengenoeg.

Als het regent, spelen we met de

kaarten, normaal kleurenwhist (in

hetVloms:kleurenwies).

We hadden al een petanquevrien-

denkring, we krijgen nu ook stil-

aaneenwiezevriendenkring.

Er zijn nog altijd mensen welkom

en diegenen die het spel niet ken-

nenlerenwehet.

Inschrijven hoeft niet: je komt ge-

woon en we vangen je wel op, alvast

metgratiskoffie.
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