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“Let erop toe je verstand op het ogenblik

van het gebed doof en stom te houden,

dan zal je kunnen bidden.” Een uitspraak

van Evagrius van Pontus, grootmees-
ter van het geestelijk gebed, leefde van ±

345 tot en met 399.

Deze uitspraak legt de nadruk op de pas-
siviteit van het gebed. Inspanning wordt

gevraagd, niet om het verstand te vullen,

maar om het leeg te houden en bereid om

op te nemen wat er geschonken wordt. Het

gebed is op de eerste plaats een rustig en stil

zitten aan de voeten van de Meester om te

luisteren, niet om het hoge woord te voe-
ren.

Meditatief 282

Volgende maand is er meditatie op
maandag 2, maandag 16 en maan-
dag 30 maart 2020.

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

Sint-Antonius

Donderdag 20 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 21 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk

Dinsdag 25 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Donderdag 27 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 28 februari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in
de kerk
***************************************
Sint-Franciscus

Woensdag 19 februari

NM: SAMANA crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 20 februari

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 21 februari

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen
AV: Parochie Geloofsavond

Zondag 23 februari

11u. Zondagcafé

Dinsdag 25 februari

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 26 februari

VM: OKRA team
20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 februari

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie jaargetijde Romain De
Coninck
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Ann Francis
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

Woensdag 26 februari

Aswoensdag

Om 19 u in Don Boscocentrum
viering KesseLinde.
Meer info op pagina 3.

Zondag 1 maart

1ste zo van de vasten
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Jacques Mommens
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 februari

7de zondag door het jaar A

11 u. viering met koor- en
samenzang
Intentie: voor de heer en mevrouw
François en Augusta Morren-
Kestens,
De heer en mevrouw Jules en
Elisabeth Cosemans-Vanderstappen
en voor Bernard Baelus
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 1 maart

1ste zondag in de veertigdagentijd A

11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Josette Ruelens
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 23 februari 2020

10.30 u. Viering

Voorganger: Lieve Neukermans

Lector: Bernard Deprez

Woensdag 26 februari 2020

19.00 u. Viering; Aswoensdag
Gezamenlijke viering Pastorale Zone

KesseLinde

Zondag 2 maart 2020

Geen viering in Don Bosco

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

Als quote kan dat wel tellen. Pieter van

Wetten, verantwoordelijk voor ‘gemeen-
schapsopbouw’ in de regioploeg van Leu-
ven, is rad van tong. Heeft dit iets te ma-
ken met het gegeven dat hij Nederlander

is?

Pieter woont al vijf jaar in België
en voelt zich goed thuis in Leuven.
Na zijn middelbare studies ging hij
onmiddellijk aan het werk. Het ver-
langen om te studeren groeide later.
Een studiekeuze maken vond hij
niet evident. “Waarom zou je niets
doen met geloof, dat interesseert je
zo?!,” opperde vader. Ja, waarom
niet?! Er was maar één theologische
hogeschoolopleiding in Nederland.
Via Google kwam hij bij de KULeu-
ven uit.

Wat hij op de websites kon lezen
leek interessant. Naar het buiten-
land gaan studeren leek een stevi-
ge uitdaging. Opnieuw gaan stu-
deren –het werd theologie en re-
ligiewetenschappen- zou hem te-
vens uit zijn comfortzone halen.
Op kot gaan in het Hollands College
al evenzeer. Studeren combineerde
hij met verschillende baantjes wat
hem recht op examenspreiding gaf.
Zijn laatste jaar werkte hij tevens
halftijds al voor het Vicariaat Brus-
sel Nederlands en toen hij vernam
dat er een vacature was voor een
voltijdse betrekking in het Vicari-

Pieter van Wetten

aat Vlaams-Brabant/Mechelen, was
de stap snel gezet.

“Dit zorgt op zich al een bre-
dere kijk op Kerk zijn. Je wordt
als katholiek in Nederland uitge-
daagd om een eigen identiteit te vin-
den tegenover de grote protestant-
se aanwezigheid. De Nederlandsta-
lige Brusselse Kerk is dan weer een
klein broertje binnen de grote ver-
scheidenheid van bevolkingsgroe-
pen, godsdiensten en talen.” En
nu mag Pieter volop ons vicariaat
verkennen. Dat hij stevig gewor-
teld staat in de christelijke traditie
vindt hij als een pluspunt. Kramp-
achtig vasthouden aan alles wat het
verleden aan ons overlevert, vind
hij niet de goede weg. “Doch zon-
der traditie verlies je houvast”, stelt
hij; “je moet niet alles gaan verzin-
nen.”

Zijn diensthoofd in Brussel bracht
de vacature voor de Regioploeg on-
der zijn aandacht. Hij kandideerde
onmiddellijk. Dit zou voor hem een
nieuwe test worden om te groeien
in geloof en in professionaliteit. Ge-
meenschapsopbouw leek hem een
goede invalshoek, juist vanuit die
verscheidenheid aan kerkervaring
die hij al opdeed. “Ik moet wel
mijn assertiviteit als Nederlander
wat in toom houden. Ik zeg vaak
waarop het slaat. Dat schrikt soms
af. Vlamingen zijn over het alge-
meen zachter in de omgang. Ander-
zijds heeft dit ook voordelen. Dat
je de dingen die er toe doen of die
moeilijk liggen benoemt, brengt
het gesprek tussen mensen soms op
gang.”

Gemeenschapsopbouw is niet altijd
evident. Zeker in tijden van ver-

andering of herstructurering. Uit-
spraken als ‘We hebben het altijd zo
gedaan’ of ‘Zo hebben wij het hier
nog nooit gedaan’ werken meestal
remmend. Waar kerk-zijn vroeger
een éénduidige en één-zinnige rea-
liteit was, zien wij hoe er meer ma-
nieren en momenten zijn om het
christen-zijn vandaag te beleven.”

Het begrip ‘zondagsgemeenschap’
dat het Vicariaat naar voor schuift,
vind ik wel een interessant begrip.
Mensen moeten frequent kunnen
samenkomen om in contact te ko-
men de persoon van Jezus van Na-
zareth. Hoe kan je anders getuigen
van de boodschap en de navolging
van Jezus? Waar groeit er anders
engagement? Of wordt het gevoed?
Anderzijds is het duidelijk dat je
mensen niet vooruithelpt met alles
en nog op te leggen.

Pieter voelt zich goed in Vlaan-
deren, zoals Paul van Vliet zingt.
Hij koestert de vriendschappen die
hij in Nederland heeft nog steeds.
Net als hij zijn vriendschappen met
mensen hier koestert. En soms kan
het gebeuren dat je een stukje van
het gelaat van God in mensen ziet,
een bepaalde goedheid. Dat maakt
een mens steeds beter. En dan denk
je “Zo zou het altijd moeten zijn.”

Nog een slotwoord? “Ik probeer al-
vast de gezelligheid en mijn di-
rectheid te laten samen gaan. Ik
heb niet alle antwoorden. Ik wil
graag gewoon tussen de mens staan
en tochtgenoot zijn. Zeker met de
mensen die ik nog later op het pas-
torale veld mag ontmoeten.”

Deken Patrick

PIETER VAN WETTEN

“Je mag alles van me weten behalve mijn pin-

code”
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Een indiaan bezocht zijn blanke

vriend in de stad. Toen ze over een

druk plein liepen nam de indiaan

zijn vriend plotseling bij de arm:

‘Stil,hoorjedatook?’

‘Watmoetikhoren?

Ik hoor alleen het verkeer en de

stemmen en voetstappen van men-

sen,’zeideblankevriend.

‘Ik hoorde hier ergens een krekel,’

zedeindiaan.

‘Dat kan niet. Die zijn hier niet,’ zei

deblankeman.

Toen liep de indiaan naar een huis

datmetklimopwasbegroeid.

Voorzichtig trok hij een tak weg.

Daarzateenkrekel tetsjirpen.

‘Jullie indianen hebben nu een-

maal een beter gehoor dan wij,’ ver-

ontschuldigde de stedeling zich.

Lachend schudde de indiaan zijn

hoofd en zei: ‘Ik zal bewijzen dat dit

nietzois.’

Hij nam een geldstuk uit zijn zak

en gooide dat op de straat. De voor-

bijgangers keken op ondanks het

verkeerslawaai. De indiaan zei: ‘Het

geluid van dit geld klonk niet luider

dan dat van de krekel. Toch hebben

veelmensenhetgehoord.

Mensen horen alleen wat ze willen

horen.’

ChantalLeterme

uit: ‘Eenparelvoor elkedag’

Het geldstukASWOENSDAGVIERING

IN DE PASTORALE ZONE

KESSELINDE

Op 26 februari 2020 start de vasten-

periode met de aswoensdagviering.

Voor de eerste keer zal er in de pas-

torale zone KesseLinde 1 gezamen-

lijkevieringzijn.

De werkgroep liturgie koos de Don

Boscokerk van Kessel-Lo om deze

vieringtelatendoorgaan.

Devieringstartom19u.

Vanhartewelkomomsamende vas-

ten te starten met een moment van

gebed.

Wil je vervoer naar de deze viering?

Geen probleem laat het ons weten.

VoorSint-Franciscus:

016 250 459 of 0492 31 92 15 (nummers van

deparochie).

Of noteer het achteraan in de kerk op het

blad.

Kan jij iemand meenemen: laat het

ons zeker ook weten dan kunnen

we samen rijden naar deze viering.

VoorSint-Antonius

Laat het weten aan Caroline Van

Audenhoven (carolineva@telenet.-

be) of aan Mathieu Voets (mathieu.-

voets@telenet.be).

Kan jij iemand meenemen laat het

ons zeker weten dan kunnen we sa-

menrijdennaardezeviering.

Vanaf 5 januari 2020 zijn we gestart

met een nieuw initiatief in baan 7,

de cafetaria van het sportcomplex in

Kessel-Lo.

We organiseren vanaf dan weke-

lijks op zondag van 14 tot 19 uur een

gezelschapspellennamiddag.

Je bent welkom vanaf 14 uur. Ten-

minste als je minstens 12 jaar oud

bent. Ben je jonger dan 12, dan ben

je ook welkom als er een volwassene

je begeleidt. Breng indien mogelijk

minstens één gezelschapsspel mee.

Als je er geen hebt of je brengt het

liever niet mee, geen probleem. Er

zullen sowieso spellen zijn. Je hoeft

niet naar de winkel te rennen. Je

mag het spel dat je mee brengt mer-

ken. Het is niet toegestaan notities

te maken op speelborden, verpak-

king, gebruiksaanwijzing of spel-

onderdelen te wijzigen zonder de

eigenaar te consulteren. Je mag spe-

len wat je wilt en met wie je wilt.

Alvorens echter aan een nieuw spel

te beginnen verwachten we van jou

dat je het vorige spel volledig op-

ruimt, terug in de correcte verpak-

king stopt en achterlaat op de plaats

waar je het genomen hebt. Dit geldt

uiteraard ook als je baan 7 verlaat.

Gezelschapsspellen waar je op uit-

gekekenbentmogen:

- ter omruiling aangeboden worden

- in de cafetaria gelaten in bruikleen

ofschenking

-verkochtworden

voorwaarde is wel dat de spellen in

goed staat en volledig zijn met ge-

bruiksaanwijzing

Meer info op https://baan7.weebly.-

com/

Komgerusteenslangs!

Gezelschapspellen-namiddag
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Activiteiten2020

Vrijdag 28 februari – zondag 1

maart2020:Mutskesweekend

Kirsten Vandeweyer – 0498/ 52 76 58 -

Bonkelaar@moulindebellemeuse.be

De Bonkelaar organiseert voor de

zesde maal een tweedaags festijn dat

draait rond de goesting van het mo-

ment.

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

Inschrijven via het inschrijvings-

formulierop

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten .

Inschrijving is pas geldig na beta-

ling.

Kostprijs (inclusiefeten)

ouder dan 18 jaar: 10 euro pp/nacht

13t.e.m.17jaar:8europp/nacht

06t.e.m.12jaar:6europp/nacht

04t.e.m.05jaar:4europp/nacht

00 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

wordtafgestemdwiewatmeeneemt.

Rekeningnummer: BE89 3770 2696

1185

Vermelding: mutskesweekend +

naam

Meebrengen:

Onderlaken en kussensloop, slaap-

zak, eten en drinken om te delen –

Wekokensamen.

Uwvollegoesting.

Verantwoordelijke :Kirsten Vande-

weyer

Verdereplanning:

03 – 05 april 2020: Wandelweekend

lente

17 – 19 april 2020: Molenweekend

lente

08-10mei2020:Fietsweekend

08 - 10 mei 2020: Knopkesweekend

11 - 15 mei 2020: Midweek wandelen

lente

20-24mei2020:Lentekriebels

19 - 21 juni 2020: Yoga en Afrikaan-

sedans

26 - 28 juni 2020: Molenweekend

zomer

31 juli - 9 aug. 2020: Molentiendaag-

se

16-21aug.2020:Naardebasis

28 - 30 aug. 2020: Klakskesweekend

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

Welkom op onze volgende ac-

tiviteiten

Donderdag 13 februari om 20.00

uur "30 jaar Liefdesgedichten"

“Van Plato tot Panayotova”, passie

en liefde uit de poëzie van Uitgeve-

rij P een bloemlezing samengesteld

door Johan van Cauwenberge. Lo-

catie: Zaal Wijnveld (De Wingerd),

Wingerdstraat 14,Leuven

Dinsdag 10 maart om 20.00 uur

"Het strijdtoneel van Europa".

Inhet kader vandeNacht vandeGe-

schiedenis neemt prof. EDWARD

DE MAESSCHALCK ons mee naar

de Zuidelijke Nederlanden onder

Spaans, Oostenrijks en Frans be-

wind (1648-1815). Er werd toen in

onze contreien ontzettend veel ge-

vochten maar de veerkracht van de

bevolking bleef ongebroken! Een

boeiend verhaal. Abdij Keizersberg,

Mechelsestraat202,Leuven

Woensdag 13 mei om 8.00 uur

Unieke daguitstap. Abdijsite Her-

kenrode en atelier Koen Vanmeche-

len Laat je onderdompelen in het

verhaal van 600 jaar vrouwen op

ABDIJ HERKENRODE: de bloeipe-

riode, gevuld met weelde, pracht

en praal, maar ook de moeilijke tij-

den vol oorlog, ziekte en geweld. Na

een lekkere lunch bezoeken we LA-

BIOMISTA, het kunstenpark met

de unieke visie van KOEN VAN-

MECHELEN. We vertrekken met de

bus aan Abdij Keizersberg - meer

concrete infovolgtnog

DAVIDSFONDS

KALENDERBLAADJE

Het terugdeinzen voor het niets,

de woestijn, is alleen maar de an-

dere kant, de keerzijde van het “ge-

zegende niets”. De zegen van het

niets wordt alleen maar verkregen

door een verandering in ons we-

zen die ons wat veren laat verlie-

zen. Vandaar de angst. In al onze

vezels zit weerstand tegen veran-

dering, ommekeer. Hebben we ech-

ter eenmaal de angst voor de woes-

tijn, voor de leegte overwonnen,

dan gaan we beseffen wat eenzaam-

heid werkelijk betekent: het grote

ware contact ervaren, in-gebed-zijn

in de machten die ons dragen en ge-

borgenheid geven. Wie tot zichzelf

komt, komt ook bij alle anderemen-

sen.

W.Massa



MET EEN MEXICAANS TINTJE

7 & 8 MAART 2020 PAROCHIE-

ZAALBOVEN-LO

INSCHRIJVEN KAN T.E.M. 01/03

OP

WWW.SCOUTSBOVENLO.BE

WAT?

Een Mexicaans buffet met o.a.

wraps, chili con of sin carne, kip en

saladebar; Een aperitiefpakket; Des-

sert t.v.v. het buitenlands kamp van

denitak.

WAAR?

Parochiezaal Boven-Lo Heide-

bergstraat268

WANNEER?

Zaterdag 07/03: 17u00-21u00 Zon-

dag08/03: 11u30-14u30

PRIJS?

Kinderen t.e.m. 12 jaar: €12,- Vol-

wassenen:€17,-

Aperitiefpakket (voor twee perso-

nen):€5,-

SCOUTS BOVEN-LO

Eetfestijn

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Tweede semester Algemeen pro-

gramma

Dinsdag 25 februari 2020 om 14.00

uur

Onderzoekresultaten tot maat-

schappelijknutbrengen

Dhr. Paul Van Duin – KU Leuven - Alge-

meen directeur LRD Centraal beheer

Dinsdag 3 maart 2020 om 14.00 uur

Slimmer onderweg. 25 snelwegen

naareenleefbaremobiliteit

Prof. Stef Proost – Faculteit Economie en

Bedrijfswetenschappen

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds

toegang tot de digitale opnames.

Ons nieuwe adres van het Secretari-

aatUDLL:

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

(UDLL)vzw.

EygenHeerd

Minderbroedersstraat 5 3000 Leu-

ven

Er gelden ook nieuwe openings-

uren voor het secretariaat. We zijn

bereikbaar voor telefoons en bezoe-

ken van dinsdag tot vrijdag tussen

8u30en12u.

Ons e-mailadres en telefoonnum-

merblijvenongewijzigd.

E-mail:udll@kuleuven.be

Telefoonnummer:016/324101

BIJZONDERE CURSUS ARTIFI-

CIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven –

Lessenvoorde21steeuw

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

ciële intelligentie

Prof. Danny De Schreye, Departement

Computerwetenschappen

Locatie: Promotiezaal Universiteits-

hal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

*27/02/2020: Artificiële intelligentie

in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘

of ‘BraveNewWorld’

Prof. Yves Moreau, Afdeling ESAT-STA-

DIUS

Locatie: Promotiezaal Universiteits-

hal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

vzw

Tel.016/324001

E-mail:udll@kuleuven.be

UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD
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De stuurgroep Kennis & Maat-

schappij van Alumni Lovanienses

nodigtuuitopdelezing:

Burgemeester Mohamed Ridouani

'Een betekenisvolle samenleving in

de21steeeuw'

door burgemeester Mohamed Ri-

douani

Op donderdag 12 maart 2020 om

19.30uur

in de Promotiezaal van de Universi-

teitshal, Naamsestraat 22, Leuven

De oudewereld ligt op sterven en de

nieuwe wereld is nog niet klaar om

geboren te worden.’ Deze beroemde

woorden die Gramsci schreef in ge-

vangenschap zijn bijzonder actueel

en toepasbaar op het algemeen sen-

timentvandaag.

Hoe kunnen we weer aanknopen

met een toekomst die tot optimis-

me stemt? Ligt er een nieuwe mo-

derne vorm van vooruitgang in het

verschiet? Welke elementen kun-

nen daartoe bijdragen? Mohamed

Ridouani gaat graag in op een aan-

tal perspectieven, op basis van zijn

visie en aanpak in Leuven. Perspec-

tieven op een samenleving die be-

tekenisvol en kansrijk is, ook voor

onzekinderen.

Burgemeester Ridouani is de bezie-

ler van Leuven 2030 en ook de drij-

vende kracht achter het project Leu-

venMindGate.

Programma:

19.30 uur Ontvangst en registraties

19.45 uur Inleiding door dhr Johan

Van Calster, bestuurslid Kennis &

Maatschappij

20.00 uur Lezing door burgemees-

terMohamedRidouani

21.00 uur Mogelijkheid tot het stel-

lenvanvragen

21.15 uur Slotwoord door dr. Berthe

Taes, voorzitter stuurgroep Kennis

&Maatschappij

Afsluitend drankje, aangeboden

door Alumni Lovanienses en de KU

Leuven

KennisenMaatschappij

Naamsestraat 22 – B-3000 Leuven

Telefoon:016324001

km@alum.kuleuven.be – http://a-

lum.kuleuven.be/kennis

EEN BETEKENISVOLLE SAMENLEVING

LEZINGEN IN SENIORAMA

Voor de lezingen moet niet op voor-

handingeschrevenworden.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

* Maandag 02 maart 2020: Alfons

Marcoen, Prof. em. Ontwikkelingspsy-

chologie KU Leuven

Spirituele groei in de laatste levens-

fasen

*Maandag 09maart 2020:Hélène Du-

bois – Koninklijk instituut voor het

kunstpatrimonium

Restauratie en Revelatie van het

LamGods

*Maandag 16 maart 2020: Johan De

Poortere voormalig journalist van

deVRT

De verdwenen dorpen van Palesti-

na

*Maandag 23 maart 2020: Robin Lem-

mens, Prof. faculteit Geneeskunde KU

Leuven

Beroerteenwatnu?

*Maandag 30 maart 2020: Mark Hel-

linckx, psychiatrisch verpleger Sint-An-

nendael Diest

Tegek

Bijdrage: (een drankje inbegrepen)

6euro, leden5euro

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

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

derlezingen

Copyright LDC Seniorama vzw

WANDELEN MET SENIORAMA

Wandelen is genieten van mooie

rustige dingen, van de seizoenen,

het leven van plant en dier, de fris-

se luchtenhetgezelschap.

Op woensdag: wandeling van 5 tot

6kmaantraagtempo

Op donderdag: wandeling van 7 tot

8km

Elke maand is er een dagwande-

ling:Verplaatsing met het openbaar

vervoer.

Voor alle wandelingen (behalve

voor de dagwandelingen) komen

we samen om 13.30 u, op het De Bec-

ker Remy plein t.h.v. de kapel. Van

daaruit rijden we met de beschik-

bare auto’s naar de startplaats van

de wandeling. De chauffeurs geven

eenlift tegen0,10perkm.

Bij regenweer de dag voordien, zor-

gen jullie voor gepast schoeisel.

Voorzie altijd gemakkelijke kledij

enstapschoenen.

Voor wandelen moet je niet vooraf

inschrijven.

Een verzekering is vereist. Je kunt

aansluiten bij de verzekering die

Seniorama aanbiedt: 5 euro voor le-

denen10eurovoorniet-leden.

DagwandelingenSeniorama

Wijzigen zijn mogelijk

Donderdag 20 februari 2020: Weze-

maal–Rotselaar

Woensdag 18 maart 2020: St.-Joris-

Winge-Kortrijk-Dutsel

Donderdag 16 april 2020: Kembeek –

Hallerbos

Woensdag 20 mei 2020: Kortenberg

–Leuven

Woensdag 17 juni 2020: Bierbeek –

Hamme-Mille

Woensdag 22 juli 2020: Egenhoven

–Neerijse

Donderdag 20 augustus 2020: Pé-

crot–Terlanen–Précrot

Woensdag 23 september 2020: Diest

–Gerhagen-Diest

Donderdag 15 oktober 2020: Kes-

sel-Lo–Pellenberg

Woensdag 18 november 2020: Wil-

sele-Putkapel–Werchter

Woensdag 30 december 2020: Kerst-

stallentochtLanden

Praktischeafspraken

Stevig schoeisel en een persoonlij-

ke verzekering tegen lichamelijke

ongevallenzijnverplicht.

Elke deelnemer betaalt € 1 als

bijdrage in de organisatiekosten.

Bij extreme weersomstandig heden

(stormweer, ijzel of zware sneeuw-

val)gaatdewandelingnietdoor.

Voormeerinfo:

Jan Borremans: 016 25 00 85 of 0476

563027

FransDumont:016254307

OPPAS &GEZELSCHAP

Onze erkende Oppas & Gezel-

schapsdienst van Seniorama, wil

het langer zelfstandig thuis wo-

nen ondersteunen door thuisop-

vang met vrijwilligers te organise-

ren. We helpen graag alle zorgbe-

hoevenden en hun mantelzorgers

in het Leuvense en omgeving, on-

geachthunleeftijd.

Niet alleen overdag, maar ook ’s

nachts kun je een beroep doen op

onzedienst.

*Je bent alleenstaande en zoekt extra oppas

of gezelschap.

*Je bent herstellende van een medische in-

greep of ziekte en hebt tijdelijk extra op-

Vrijwiligers Oppas & Gezelschapsdienst Seniorama

vang nodig.

*Je hebt, als partner of familielid van

een zorgbehoevend persoon, nood aan ex-

tra hulp. Op dit moment kun je als man-

telzorger er even tussenuit.

Met de hulp van onze vrijwilligers

verzorgen wij oppas aan huis: de

vrijwilliger is zorgzaam aanwezig

tijdens het bezoek, heeft een luis-

terend oor en helpt eventueel met

kleinetaken.

*Dagoppas zorgt voor gezelschap

of hulp bij een activiteit zoals

buiten gaan wandelen, een gezel-

schapsspel spelen, een maaltijd op-

warmen enz. Ook begeleiding naar

de dokter of tandarts is mogelijk (te

voet, met de bus of met de taxi). De

vrijwilliger gaat met je mee en zorgt

voor de begeleiding terug en naar

huis. Vervoer met de wagen is niet

mogelijk.

*Tijdens de nachtopvang zal een

vrijwilliger helpen bij het in en uit

bed gaan, ev. helpen bij eten/drin-

ken ’s avonds en ’s morgens, hel-

penmeteentoiletbezoek,enz.

*Let op: onze vrijwilligers treden

nooit op in plaats van professione-

len, zij doen geen verpleegkundi-

ge taken ! Al onze vrijwilligers wor-

den ondersteund en krijgen regel-

matig vormingen en persoonlijke

begeleiding.

Prijzenencontact:

We bekijken je vraag op basis van

de beschikbaarheid van onze vrij-

willigers en vullen dit zo snel mo-

gelijk in. Onze dienst regelt, na be-

zoek van de verantwoordelijke, een

bezoek van een vrijwilliger bij jou

thuis. Tijdens dit huisbezoek krijg

je meer uitleg over onze werkwijze

en de beschikbaarheid van de vrij-

willigeropdatmoment.

Dagoppas: ongeveer 1à 3 uur: 2,8

euro per uur (in overleg is een ver-

mindering van dit tarief mogelijk).

Nachtoppas: 22 u. tot 7 u.: 2,8 euro

peruur

Wil je meer weten over onze werk-

wijzeofhuisbezoekvastleggen,

neem dan contact op met verant-

woordelijkeLesleyBogaerts

Tel. 016 58 16 18 of 016 22 20 14 (alge-

meennummer)

E-mail: lesley@seniorama.be
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