
0909
WEEKKRANT

28 FEBRUARI

JAARGANG 79

EDITIE 4330

2 0 1 8

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

Speciale viering op 7 januari 2018

in het Don Boscocentrum rond het

beeldje ‘Verbondenheid’ van kun-

stenaarWuytack

Met getuigenis van Monik Massie

en Jos Van Beek en met inleidin-

gen, teksten en poëzie: Chris Wil-

locx, Lieve Neukermans en Marcel

DePrins

Chris: Van harte welkom, lieve mensen,

in Ademtocht van de Don Bosco gemeen-

schap.

Welkom, jullie allen, genodigden, van

waar jullie ook komen, wie jullie ook

zijn: familie, vrienden van vroeger en nu,

goede kennissen, mensen van de parochie.

Dit samenzijn gaat niet over de per-

soon van Monik of van Jos, maar

eerder wie ze zijn voor elkaar en

anderen en over hun bewogenheid.

Centraal staat een beeldje, met de

naam ‘Verbondenheid’, nu nog in

sluiers gehuld, maar straks aan ons

geopenbaard.

Lieve: De beeldhouwer Frans

Wuytack en zijn bewogenheid

Frans Wuytack is een veelzijdig

mens en kunstenaar. Hij werd ge-

boren in Sint Niklaas en heeft nu

de gezegende leeftijd van 83 jaar.

We zouden kunnen zeggen: ruim-

schoots pensioengerechtigd. Maar

Frans kan niet stilzitten. Tot op he-

Beeld Verbondenheid

den werkt hij als vrijwilliger in

de Spaanse gevangenis van Almeria

met het project ‘Beitel de vrijheid’.

Dat is ook de reden waarom hij van-

daaghiernietkanzijn.

De rode draad in zijn leven en werk

verwoordthij indezelijfspreuk:

Hetoverlevenvandemens

hangt af van de hoop als sociale

kracht.

Frans Wuytack is beeldend kunstenaar en

dichter.

De materie van zijn beelden zijn

brons en witte marmer uit Carara in

Italië.

Zijn gedichten getuigen van zijn

rusteloze geest in zijn strijd voor

ontvoogding en bevrijding van de

gewone vrouw en man in de straat.

Maar hij laat het niet bij woorden.

Naast beeldhouwer en dichter ken-

nen we hem ook, als rebel, mede-

stander van de armen en wereldbur-

ger. Om een beetje nauwkeuriger te

zijn: hij is weinig ‘burger’ en heel

veel ‘wereld’. Hij is haast letterlijk

voortdurendonderweg.

Een greep uit zijn revolutionaire bezig-

heden:

In 1966 vertrok hij naar Venezuela

om daar te gaan werken in de slop-

penwijken van Caracas. Dit werk-

te zodanig op de zenuwen van

de machthebbers dat hij als ‘on-

gewenste persoon’ – ‘persona non

grata’ het land werd uitgezet. Te-

rug in Vlaanderen stond hij op de

barricades tijdens de grote dokwer-

kersstaking in de Antwerpse haven

als stakingsleider, tot hij in 1973

spreek-enwerkverbodkreeg.

Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Overal helpt hij grenzen doorbre-

ken en werkt hij aan een nieuw

weefsel van verbondenheid. Dat is

één van de redenen waarom hij ons

beeldje ‘Verbondenheid’noemde.

Marcel: Soms zoek ik naar het

licht

Somszoekiknaarhet licht

dateeuwigafsterftaandeeinder

en begrijp ik dat vergankelijkheid

ontwakenbergtenstilte.

Somszwerf ikvereenzaamd

enalleenbevriendmetwolken

overdebroosheidvandetoppen

en voel de droom als enig zelfver-

weer. (Frans Wuytack)

Chris: We volgen een stukje le-

venskeuze van Jos en Monik

en wat het beeldje daarmee te ma-

kenheeft.

Jos: In mijn beroepsleven kan ik

duidelijk twee episodes onderschei-

den.

1960 : Ik werd priester gewijd in Me-

chelen. Ik koos te leven als pries-

ter omdat ik zo het beste kon beant-

woorden aan mijn keuze voor de ar-

men. Als symbool hechte ik veel be-

lang aan de kelk en de pateen om

voor te gaan tijdens de eucharistie-

vieringen. Die kelk en pateen wer-

den mij geschonken door mijn me-

ter en tante: Delphine Simons. Haar

naamstondgegrift indezekelk.

1988: Het jaar waarin stillekensaan

en voorzichtig de tweede episode

begon te groeien. Monik kwam in

mijn leven. Er groeide 'iets moois'

tussen Monik en mij. Wij kozen

uitdrukkelijk voor elkaar, zonder

de keuze voor de onderliggers aan

de rand van onze maatschappij

Chris Willocx voorganger in de viering

te verwaarlozen. Onze verbonden-

heid werd er alleen maar sterker

door. Monik werd de vrouw van

mijnleven.

Monik.: En samen hebben we al

vele jarenliefenleedgedeeld.

Iedereen van ons hier, heeft waar-

schijnlijk thuis iets waardevols dat

je koestert, een boek, een schilde-

rij, iets uit je jeugdjaren, een her-

innering aan een geliefde overlede-

ne. Iets waar je op één of andere ma-

nier geen afscheid kan van nemen,

entochwatdoejeernogmee?

Zo zei Jos op een dag; Er staat hier-

boven op onze kamer mijn kelk,

pateen en een lepeltje: ik ga dat la-

ten hersmelten tot een beeldje, om

Jos aan het woord

dan aan jou te geven als herinne-

ring aan onze liefde. Dat was wel

even verschieten, enerzijds was ik

daar zeer blij mee, anderzijds was

dat toch een stuk van zijn leven,

een herinnering waar hij geen spijt

vanheeft.

Monik:GedichtVerbondenheid

Liefdeis loslaten

Invrijheidzijn

Liefhebben,verlaten

Delenmetpijn

Liefdeisbewonderen

Houdenvan

Latenleven

Zoveelalskan

Liefdeissteunen,

Inmoeilijkheden

Jenaamnoemen

Ingebeden

Liefdeiszien,

Watonzichtbaar is

Hetisvoelen

Tijdensgemis

Liefdeisdelen

Inelketijd

Gevenennemen

Verbondenheid
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Mediteren is een weg van geloof. We moe-

ten leren kijken in de pure liefde. De ma-

nier om dat te leren is deweg van deman-

tra.

Als je dag na dag mediteert, zeg dan ge-

woon je mantra, laat hem klinken in je

hart. Vraag je niet af: ‘Wat levert me dit

op? Vind ik dit wel fijn? Welke inzichten

krijg ikallemaal?Hoevoel ikme?’

Al die vragen kunnen ons alleenmaar nog

verder brengen in het doodlopend straat-

je van het ego. Zeg je mantra en hou het

daarbij.

De enige moeilijkheid van de meditatie

is haar eenvoud. Konden we de eenvoud

maar opbrengen om ons woord te zeggen

als een kind, met een kinderlijk vertrou-

wen, dan zouden we onszelf verliezen. We

zouden ons verliezen in God en zo in re-

latie komen met het al. We zouden onze

wegnaarde liefdevinden.

John Main

Wij komen in maart samen medite-

ren op maandag 5 en maandag 19

maart 2018.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

We hebben elkaar veel meer te bie-

den dan we gewoonlijk geven,

We hebben elkaar veel meer te zeg-

gen dan we meestal uitspreken.

We kunnen elkaar veel meer troos-

ten dan we beseffen.

We kunnen elkaar veel meer dan-

ken dan we vermoeden.

We kunnen elkaar veel meer steu-

nen dan we tot nu toe deden.

We kunnen elkaar veel meer nabij

zijn in het begrijpen.

We kunnen elkaar veel meer aan-

moedigen in het goede.

We kunnen elkaar veel meer helpen

in het moeilijke.

We kunnen elkaar veel meer begees-

teren met het vuur en licht van de

Liefde.

(Bezinningstekst Spiritdag Don Bosco-

centrum18nov.2017)

KALENDERBLAADJE

TEGENDRAADS GELOVIG

Denkend geloven KU Leuven MSI,

Erasmusplein 2 in Leuven - telkens van

19.30 tot21.30uur

6 maart 2018: Blind Spot: wanneer

religie niet wordt ‘gesnapt’ – Over

de spanning tussen godsdienst en

massamedia.Dhr.GeertDeKerpel

13 maart 2018: Flexibel geloven en

verschillen verbinden. Prof. Dr. Ma-

nuelaKaisky

http://puc.kuleuven-kulak.be. U be-

taalt 10 euro voor één avondle-

zing. Rekening IBAN BE31 2850

2133 2955 van het Postuniver-

sitair Centrum, met vermelding

‘400/0014/97677 + naam deelne-

mer(s).

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 maart

3e zondag van de vasten

Familieviering – Naamopgave

eerste communie

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistant: Lieven Dries

Lectoren: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Raoul Vereecken, piano en

Stien Eysermans, klarinet

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 11 maart

4e zondag van de vasten

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Familieviering- Op weg met

Jezus

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Vormelingen

Zang: Pieter Vanderveken

Muziek: Herman Baumers, orgel en

Stien Eysermans, klarinet

Beelden: Thierry Van Craenem

KLEINE DINGEN

GEVEN VAAK GROOT GELUK bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 4 maart

3de zondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: Broeder Paul Dequecker en

mevrouw Maria Van Antwerpen,

weduwe Louis Vingerhoets

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 11 maart

4de zondag in de veertigdagentijd

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: mevrouw Yvonne Van Ussel

Voorganger: pater Romain Clement

Assistent: Mirjam Van Lammeren

Lector: Kaat Gorissen

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Caroline Van Audenhoven

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 4 maart

Derde zondag van de

veertigdagentijd

Geen viering in Don Bosco

Zondag 11 maart

Vierde zondag van de

veertigdagentijd

10.30 u. Viering

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

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Sint-Antonius

Donderdag 1 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 2 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 6 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 8 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 9 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 28 februari

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 1 maart

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 2 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michot-

te

Zaterdag 3 maart

Liturgie en Catechese

Zondag 4 maart

11 uur: Zondagscafé

NM: Kalipso

AV: Koor Dissonant

Maandag 5 maart

NM: OKRA Ledenvergadering

Dinsdag 6 maart

VM: SAMANA kern

14 uur: Seniorencafé

Woensdag 7 maart

NM: SAMANA / Liturgie + Cateche-

se

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Wij gedenken de heer Jean-Pierre

Persy, echtgenoot van Angela Van

Dijck, lid van Okra Sint-Franciscus

en lid van Samana, geboren te Leu-

ven op 5 mei 1945 en er godvruch-

tig overleden in het Heilig Hart-

ziekenhuis op 15 februari 2018, ge-

sterkt door het ziekensacrament. De

afscheidsplechtigheid rond de urne

had plaats in aula Eikenveld te He-

rent (Winksele-Delle) op vrijdag 23

februari 2018.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal hem gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2018.

Sterven is afscheid nemen van de tijd, niet

van het leven. Zijn warmte bewaren wij

inonshart.

Echt doodgaan doe je nooit.
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Dinsdag 6 maart 2018 om 19.00 uur

Sint-Jan-De-Doperkerk,

GrootBegijnhof–3000Leuven

Louis Neefs zou nu 80 zijn, straks

37 jaar na zijn dood is hij nog steeds

één van onze bekendste Vlaamse

zangers en immens populair bij

jong en oud. Met zijn warme, ka-

rakteristieke stem liet hij ons zijn

evergreens na die we nog altijd

koesterenenmeezingen.

‘Louis Neefs, wat een leven’ is een

uniek muzikaal verhaal met musi-

calster Hans Peter Janssens, Con-

nie Neefs en dochter Hannelore, zij

worden begeleid door het trio Eric

DeVos.

Zij zingen niet enkel Louis’ on-

vergetelijke liederen, maar vertel-

len ook over zijn carrière, vrienden

en collega’s die zijn pad kruisten

zoals Bobbejaan Schoepen, Jo Lee-

mans, Rocco Granata, Jacques Ray-

mondenRudyCarrel.

Verder is er aandacht voor de idolen

uit zijn platenkast en de vele ster-

ren die hij op festivals leerde ken-

nen, zoals Sandy Shaw, Vicky Lean-

Louis Neefs

dros, Lenny Kuhr, Roger Whittac-

ker, Nat King Cole en vele anderen.

Het geheel wordt geïllustreerd met

beelden.

‘Hartverwarmend programma, on-

vergetelijke liedjes, prachtige stem-

men, natuurlijke zangers, een rol-

lencoastervanemoties’

Tickets:35euro

U kan ook inschrijven voor receptie

ofdiner

Info:www.facultyclub.be

Contact: info@facultyclub.be – 016

329500

Met uw deelname aan dit concert

steunt u het Jozef De Wever Fonds

voorProstaatkankerpreventie.

Wat een leven - Louis Neefs

CONCERT BOVEN-LO

Op zondag 4 maart om 16 uur

vindt een barokconcert, Muzika-

le meesters van de barok plaats

in de kerk van Boven-Lo, Heide-

bergstraat262.

Samen met een barokensemble van

professionele musici brengt kamer-

koor Florilegium een afwisselend

concert met barokmuziek van Jo-

hann Sebastian Bach, Antonio Vi-

valdi en Jan Dismas Zelenka. Hoe-

wel deze laatste componist vandaag

minder bekend is dan de twee an-

deren, werd hij door Bach zelf aan-

zien als één van de belangrijkste

componistenvanzijntijd.

Het programma bevat van Zelenka

het Magnificat (ZWV 107) en het

Miserere (ZWV 57) dat hij schreef

voor koor, orkest en sopraan solo.

Ook in het oeuvre van Bach staat

de wisselwerking tussen koor, so-

praan en hobo centraal in het eer-

ste deel van de prachtige cantate

‘Ich hatte viel Bekümernis’ (BWV

21). Afsluiter van het concert is het

MagnificatvanVivaldi (RV610).

Uitvoerders zijn: kamerkoor Flori-

legium en sopraan Emilie De Voght

en het Instrumentaal Barokensem-

ble o.l.v. Simon Van Damme. Kaar-

ten aan 12,5 euro (vvk), 15 euro aan

de kassa en 7,5 euro voor – 18. Reser-

veren kan via tickets@florilegium.-

be.
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Jos: Misschien zullen sommigen

van jullie zich afgevraagd hebben:

Wat hebben wij te maken met een

beeld dat voor twee mensen werd

gemaakt. Zo zagen wij het in het

begin ook. Maar uit het werk van

de kunstenaar klinkt een ferme op-

roep om samen op te komen voor

een rechtvaardige wereld. Een op-

roep die ons vandaag ook hier sa-

menbrengt om de handen in me-

kaar te slaan omde kloof tussen arm

en rijk te helpen verkleinen of zelfs

weg te werken. Dat belangt ons al-

lenaan.

Het is duidelijk dat de dichter-

beeldhouwer onze bedoeling goed

Monik en Jos

had begrepen. Wij waren aan een

keerpunt gekomen. Het einde van

een episode en het begin van een

nieuwe levenskeuze. Het beeld staat

symbool voor die keuze, uitge-

drukt in een nieuwe creatie, maar

met dezelfde materies. M.a.w. het

werd een echte transformatie, het

beeldjeVerbondenheid.

Monik: Jef Wauters heeft ons op het

spoor van Frans Wuytack gebracht,

het altaar hier en de staander van de

paaskaars zijn trouwens van Frans

zijnhand.

Een kunstenaar heeft tijd nodig om

van de gesmolten materie iets moois

te creëren. Het heeft dus even ge-

duurd (ongeveer een jaar) en na en-

kele telefoontjes was het eindelijk

zo ver en konden we samen met Jef

Wauters het beeldje gaan ophalen

in Wachtebeke. Het beeld stond bij

het binnenkomen zoals het hier nu

staat , onder een doek verborgen.

En na een babbel konden we einde-

lijk het resultaat zien. Ik was even

verrastenvondhethéélmooi.

Monik en Jos onthullen het beeldje ‘Ver-

bondenheid’.

Monik: Een goede vriend van ons

zegt: een kunstwerk daar moet geen

uitleg bij, dat moet je zelf ontdek-

ken, en toch wil ik vertellen wat ik

inhetbeeldjezie.

Vier hoofden die in dezelfde rich-

tingkijken(ofzijnhetertwee)?

Het doet mij denken aan: Niet ik,

maar wij, je staat er niet alleen voor.

Er staat altijd wel iemand klaar om

je mee op weg te nemen. Wij kij-

ken naar de toekomst en willen al-

lemaal hetzelfde doel bereiken: Ge-

lukkigzijn.

Niet achteruit kijken. Wat voorbij

is, is voorbij. Doorgaan, hoe je het

ook invult. We zijn allemaal gelijk

zonder onderscheid van afkomst,

kleur of ras. Dat is wat ik in dit

beeldjezie.

Jos: De gezichten doen mij denken

aan de denker Levinas. Hem mo-

gen wij noemen de filosoof van het

menselijk gelaat, waardoor wij de

andere herkennen of erkennen. De

Andere is voor Levinas de weerloze,

kwetsbare mens. Dit had alles tema-

ken met zijn joodse afkomst en de

Holocaust.

En tweede bedenking: de verbon-

denheid van mensen mag hun zelf-

standigheid niet in de weg staan. K.

Gibranzegt:

“En staat tezamen, maar niet te

dichtbijeen

want de zuilen van de tempel staan

iederopzichzelf.

En de eik en de cipres groeien niet

inelkaarsschaduw”.

Chris: Wat roept het beeldje bij ons

op?

Wat de kunstenaar in het beeldje

gelegd heeft, wat het betekent voor

Monik en Jos weten we . Maar wat

roepthetbij jouop?

Er worden kaartjes uitgedeeld met

de aanzet: ‘Verbondenheid betekent

voormij…‘

Je mag aanvullen met een impres-

sie, een wens of iets persoonlijks.

Deze kaartjes met jullie tekst zijn

voor Monik en Jos een mooie her-

inneringaandezedag.

Chris: Omdat Jos en Monik begaan

zijn met een betere wereld spreken

we samen onze hoop uit voor de re-

alisatie ervan. De tekst is een herta-

ling van de afkondiging, die uitge-

sproken is door vele koren in de we-

reld en in Leuven op de Wereldko-

rendag op 10 december laatsleden.

Latenwezingen

met onze stemmen als waterbron-

nen

voor de brandhaarden op de wereld.

Datonzeliederenrozenzaaien

op slagvelden van vroeger en nu.

Latenwedeaardeploegen,

liefdezaaien

envruchtenvanhoopplukken.

Bezingenwedevrijheid

daarwaartirannenheersen,

vangelijkheidzingenwaar

armoeheerst

vanliefdewaarhaatoverheerst.

Moge ons gezang de wereld leiden

opdat de vrede- niet de oorlog- zege-

viert.

Moge ons gezang de wereld leiden

enallenonzeaardekoesteren

opdat niemand op grond van ras en

huidskleur

wordtbenadeeld

en wij allen als zusters en broeders

zijn. (Bewerking: Chris Willocx)

Marcel: De toekomst is een hart vol

wensen

De toekomst is een hart vol wensen

dat later pas veel later

in de herfst der jaren

ontzag doet rijzen voor het werkwoord

liefde

en voor stilte die geen leegte is

maar toverbloem voor altijd nieuw.

Elk ogenblik staat naar het leven gebo-

gen,

vrijgevig, nog kwetsbaar

en broos als elk begin. (Frans Wuytack)

Jos en Monik: Dankwoord en uit-

nodiging op de receptie in de wan-

delgangvanhetCentrum

Samen in Verbondenheid

Lezingenreeks faculteit Letteren –

Leuven

Waar trekken we de grens? En waar-

om?

Onze letterenonderzoekers kijken

naar de grens. Ze verkennen wel-

ke rol verschuivende landsgrenzen

hebben gespeeld in het verleden en

hoe ze onze toekomst mee vorm

kunnen geven. Maar ze zoeken ook

andere grenzen op: de grens tus-

sen standaardtaal en dialect, tussen

wetenschap en entertainment… Zo

ontdek je samen met hen hoe gren-

zen onze visie op de wereld bepalen

enonsbeeldvanonszelf.

De grens tussen wetenschap en en-

tertainment: hypnose in het fin de

siècle

28februari2018–KaatWils

Grenzen en identiteit: hoe migratie

murenkanoptrekken

14 maart 2018 – Inge Lanslots en An

VanHecke

De grenzen van het antieke Saga-

lassos: een metabolische benade-

ring

28maart2018–JeroenPoblome

Grenzen in de Duitse geschiedenis

18april2018–GeorgiVerbeeck

De grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefa-

niaMarzo

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de

helereeks,of15europerlezing

Bent u lid van een Letterenalumni-

kring of lid van Universiteit Derde

Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of

bent u emeritus? Dan betaalt u 10

euro per lezing of 50 euro voor het

helepakket.

Studenten betalen 5 euro per le-

zing.

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00

tot 16.30 u.(inclusief koffie na de le-

zing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT

08.16) van de Faculteit Letteren in

Leuven,BlijdeInkomststraat21.

Meerinfoeninschrijvingen:

www.arts.kuleuven.0be/lezingen-

reeks

Waar trekken we de grens?



WWW.KERKENLEVEN.BE

Heeft u onze nieuwe website al ont-

dekt?

Voortaan bestaat Kerk&Leven niet

enkel op papier, maar ook op het

internet. Op www.kerkenleven.be

vindt u alle nationale en diocesane

artikelsuitKerk&Leven.

Dankzij onze gloednieuwe websi-

te halen onze lezers dus voortaan

mééruithunabonnement.

Op www.kerkenleven.be/registre-

ren kunnen ze zich gemakkelijk

registreren met hun abonneenum-

mer (dat elke week op hun krant ge-

drukt staat). Dat geeft hen toegang

totalleartikels.

Welke voordelen zijn daaraan verbonden?

* Toegang tot de diocesane bladzij-

denvanallebisdommen.

* Toegang tot ons volledig archief,

datteruggaattot2006

* Met één klik kan men artikels de-

len via de sociale media, zoals Fa-

cebook of Twitter of een artikel on-

der de aandacht brengen van fami-

lieofvrienden.

Tot slot is het ook mogelijk om op

elk artikel te reageren. Onze lezers

kunnen dus hun mening laten ho-

ren en in discussie gaan met elkaar.

Mensen die geen abonnee zijn kun-

nen elke week drie artikels gratis le-

zen.

Willen ze meer, dan kunnen ze

zich snel en gemakkelijk abonne-

ren.

Daarbij hebben ze de keuze uit twee

formules: ofwel betalen ze vijf euro

en krijgen ze een maand lang onbe-

perkt toegang tot de website, ofwel

nemen ze een gewoon abonnement

en krijgen ze naast de online toe-

gang de krant wekelijks in de bus.

Waarom staan de lokale artikels

nietopdesite?

Omdat dat helaas niet mogelijk is

We hebben maar liefste 450 loka-

le edities van Kerk&Leven, die elk

goed zijn voor vier bladzijden per

week. Dat zijn dus duizenden ar-

tikels. Dat gigantisch aanbod kun-

nen we helaas niet online zetten.

(Uit Lettergreep – januari 2018 nr. 116 –

Luk Vanmarcke, hoofdredacteur Kerk &

Leven)

Een nieuwe website, een

nieuwe troef (2)

Tegen midden volgend jaar zal de Leuven-

se Sint-Michielskerk een gigantisch en

prestigieus barokorgel herbergen.

De aannemer is begonnen met de

eerste verbouwingen van het dok-

saal en de ingang van de kerk. Begin

mei van dit jaar zal men zich dan

volledig kunnen concentreren op

de installatie van het fameuze Con-

tiusorgel.

‘Samen met de bouw van het dok-

saal, wordt ook een nieuwe inkom-

hal gebouwd. Het bestaande portiek

verdwijnt en wordt vervangen door

een nieuw dat dieper reikt in de

kerk. Links komt een infobalie en

rechts wordt een opening gemaakt

waar de concertgangers een sanitai-

re ruimte vinden.’, weet schepen

DirkVansina.

Nadien wordt het dus uitkijken

naar de komst van het Contiusor-

gel.

Contius was een orgelbouwer uit de

18de eeuw, die hoog aangeschreven

stond bij de wereldbekende compo-

nist J.S. Bach. Van alle orgels die

Contius bouwde, bleef er slechts

één over en dat staat in Liepaja (Let-

land).

Twee orgelbouwers zijn nu bezig

met de bouw van een historisch we-

tenschappelijke replica van dat or-

gel dat in de loop van 2019 aan

het publiek voorgesteld zal wor-

den. Het orgel krijgt vanaf dan

een belangrijke rol in de ontwikke-

ling van de Sint-Michielskerk als

Vredeskerk en als gastvrije ruimte

voor culturele activiteiten, concer-

tenmet Bach als hoofdtoon. In 2020

staat de eerste versie van het Inter-

nationale Contius – Bachfestival op

deplanning.

(Uit Rondom Leuven van 7 februari 2018

– Kenny Hennens)

In afwachting is de Contius orgelkast

tijdelijk opgesteld in de Predikherenkerk.

Uniek orgel in de

Sint-Michielskerk

GSM/smartphone (Android)

Wie problemen heeft met gsm of

smartphone, kan met Katia Hum-

blet een afspraak maken 0475 82

04 40 of Katia.humblet@gmail.com.

Merk en type van het toestel opge-

ven en je probleem zo goed moge-

lijk omschrijven. Zorg ervoor dat je

toestel opgeladen is. Bijdrage: € 5

vooraftebetalen.

4 FEDERATIE FRANDO

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 6 maart 2018

Vlaanderen en Italië. Vlaamse

wandtapijten naar modellen van

Italiaanse kunstenaars uit de Re-

naissance

Em. Prof. Guy Delmarsel (Faculteit

Letteren)

Dinsdag 13 maart 2018

Digitale gezondheidszorg: Virtuele

hulpmiddelen voor dokters en pati-

ënten

Prof. Liesbet Geris (Faculteit Inge-

nieurswetenschappen)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22 - 3000 Leuven. Dagelijks open

tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en

16.30u.Tel.016324001

E-mail:udll@alum.kuleuven.be

of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

GA IN JE DORP OF STAD

TE VOET OF MET DE FIETS bzn

LEZING IN SENIORAMA

“Een verrassende kijk op de

vrouw!”

door Toon Goossens, huisarts

Datum: maandag 5 maart 2018 van

14.00u.tot16.00u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro,koffie inbegrepen

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 6 maart 2018 van 9.00 u.

tot12.00u

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt? Kom dan eens praten met

de senioreninspecteurs Joke Luy-

ckx en Patricia Van de Walle van de

Leuvensepolitie.

Je kan bij hun terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

handkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

VOETVERZORGING

Woensdag 7 en 21 maart 2018 is Va-

nessaRonchettiaanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter

plaatsetebetalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

dekorting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word jemet een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Hoe

krijg je een pdf-document geopend

en afgedrukt? Het lukt je niet je fo-

to’s van je digitaal fototoestel op je

computer te zetten? Wat is het bes-

te antivirusprogramma? De update,

upgrade of back-up wil niet lukken.

Of…mijnpcdoetraar!...

Seniorama probeert een antwoord

op je vragen te vinden en organi-

seert begeleiding bij laptop-gebruik

waar je gedurende 45 min. indivi-

duele hulp krijgt: echt maatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze

cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behan-

deld worden. We doen geen herstel-

lingen van hardware. Onze lesge-

verskomennietaanhuis.

Seniorama vraagt een bijdrage van

€5,vooraftebetalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is

noodzakelijk: 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop ende voedingskabelmee te

brengen,eventueelookdemuis.

CANZONETTA

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart

2018 brengt Canzonetta “Vleu-

gels”.

Muziek die je vleugels geeft in de

breedstezinvanhetwoord.

Zin om met ons je vleugels te sprei-

den? Komdan zeker luisteren en ge-

nieten…

Zaterdag10maart–20uur

Zondag11maart–15uur

Heilig-Hartkerk (Blauwput), Diest-

sesteenwegin3010–Kessel-Lo

Tickets kan je bekomen via de koor-

leden, telefonisch op 016/44 80 03,

via e-mail : info@canzonetta.be of

via“Tickets”oponzewebsite.

VVK€10,kassa€12,<12gratis

ROSALIE NIEMAND

Rosalie werd als kind door haar

moeder achtergelaten in een psy-

chiatrische instelling voor volwas-

senen, hoewel ze geestelijk gezond

was. Rosalie kende immens veel ver-

driet. Pas rond haar vijftigste kwam

ze eindelijk vrij. De toneeltekst is

gebaseerd op het boek Rosalie Nie-

mand van Elisabeth Marain en ver-

telteenwaargebeurdverhaal.

Tekst en regie: Roger Van Gompel.

Spel: Leen De Vreese. Technische

vormgeving: Paul Bielen. Vrĳdag 9

maart2018om20uur.

Zaal de Kring, J. Pierrestraat 60,

3010Kessel-Lo.

Tickets: 10 euro ( 7 euro Femma-pas)

Reservaties: femmavlierbeek@hot-

mail.com of bellen op 016 25 34 51.
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